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भूममकाभूममका  

सांस्कृतसप्ताहे अहां केचन लेखा: मराठीभाषायाां मलणखतवान।् तथावप 

तदा एवां मनमस न हेतु: यद् अगे्र तेषाां सांपादनम ् करिीयां च 

सद्यस्कपुस्तके ईदृिे पररवततनीयम,् परां पाठकानाां अनवरतप्रततसादेन 

अहां तान ् सांपादतयतुां अस्स्मन ् स्वरूपे च सांस्कृतभारते: बहृत्मण्डलाथ ं

प्रस्तोतुम ्तनस्चचतां कृतवान।् मुख्यतया ये मराठी भाषाां पहठतुां ज्ञातुां च 

िक्ता: ते कोड़्किदेवगगरी ववदभातहद सांपिूत महाराष्रराज्यां च 

गोवाप्राांतवासीनाां कृते एष: प्रयत्न:। अहां सांस्कृते ववव्दान ्वा सांिोधक: 

नैव अस्स्मअत: अस्स्मन पुस्तके सुसांिोगधतपरािाां न कोऽवप आरोप:। 

ककयता माधुयेि सांस्कृतभाषया मानवजीवनस्य सवातड़गाणि धाम्ना 

आप्लाववतातन इत्येतत ्स्पष्टीकतु ंएष: लघुप्रयत्न:। 

       एवांभूतेऽवप मुख्यलेखनहेतौ िक्यते कोऽवप महत्त्वपूितस्रोत: 

अस्पषृ्ट: वा अनुल्लेणखत: स्यात।् मनुष्यमारां तु सदोष: अहां च 

तथैवास्स्म। अरस्थ सांिोध्यस्थानातन च अपूितता तु ममैव परां शे्रष्ठता 

तु अस्माकां  सांस्कृतभाषाया: तथा साांस्कृततक वैभवस्य एव। 
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|| || प्रप्रस्तास्तावनावना  ||||  
     भारतीयसांस्कृतौ सांस्कृतभाषाया: स्थानम ् अनन्यसाधारिमस्स्त। 
सांस्कृतां प्राचीनभारतस्य ज्ञानभाषा आसीत।् अत: सांस्कृतभाषायाां साहहत्य – 
कला – न्याय – वदै्यक – योगाहदिास्रीया: ग्रन्था: ववपलुास्सस्न्त। तेषु 
ग्रन्थेषु नैका: िोधववषया: तनहहता:सस्न्त (स्स्त)। तेषाम ्अध्ययनम ्अन्वेषिां 
चावचयकम ् आधुतनककाले। अगधकागधक जना: सांस्कृतज्ञानतनधीां प्रतत 
जागरूका भवेयु: इतत ववचारेि मलणखतोऽस्स्त ग्रन्थ: ‘प्राचीन भारताचा 
साांस्कृततक इततहास व सांस्कृतचे योगदान’. 
     सत्यम ् भारतीयइततहासे सांस्कृतौ च सांस्कृतां ववना गतत: नास्स्त। 
ववना सांस्कृताध्ययनने भारतीय सांस्कृते: वैभवम ्कथां अवगन्तुम ्िक्नुम:। 
सांस्कृतत: सांस्कृताधाररतास्स्त। अस्माकां  सांस्कृते: दपतिरूपा सांस्कृतभाषा। 
भारतीयभाषािाां पोवषिी सांस्कृतभाषा। बुधजनभूषाऽस्स्त सांस्कृतभाषा। 
भारतीयतत्वज्ञानस्य भाषा सांस्कृतम।् 

     ववचवस्य सवतप्राचीन ग्रन्थ: ऋग्वदे: इतत सवतसम्मतम।् वेद िब्द: ववद् 
धातुत: तनष्पन्न:। वेद िब्दस्य मराठी भाषायाां अथो अस्स्त ज्ञान, जाििे. 
वेद – उवपनषत्सु कमतज्ञानयो: समन्वय: दृचयते। प्रववृिपरक कमतववचार: तथा 
तनववृिपरक मोक्षज्ञानम ् एतयो: सांतुलनम ् अस्माकां  जीवने भवेत ् इत्य 
मागतदितकम ्अस्स्त सांस्कृत साहहत्यम।् आचार – ववचारािाां स्रोतम ्अस्स्त 
वेदाहदवाड़्मयम।् सांस्कृत वाड़्मयम ्उभयथा। िास्रां काव्यां च। दृचयां श्रव्यां 
च। अत: सांस्कृतभाषायाां ज्ञानववज्ञानस्य मूलम ्तथा ववकास: च दृचयते। न 
केवलां ज्ञान – ववज्ञानम ्अवपतु नतृ्य – नाटय – मिल्पाहद ६४ (चतु:षस्ष्ट:) 
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कलानाां ग्रन्था: सांस्कृतेन एव। धमातथतकाममोक्ष पुरूषाथत: साधन ग्रन्था: अवप 
सांस्कृते एव। तेन कारिेन सांस्कृतां भारतीयानाम ्अस्स्मता (Pride)। अस्स्त। 
     वेदकालत: नकैािाां िास्रािाां उद्भव: सञ्जात: तर गणितम,् भूममतत: 
वैद्यकम,् दितनिास्रम,् िब्दिास्रम,् रसायनिास्रम,् अथतिास्रम,् 
नाटयिास्रम ्च महत्वपूितमस्स्त 
     अस्स्मन ् ग्रन्थे श्री. मुकुन्द भालेराव महोदयै: ‘सांस्कृतम ् तथा 
साहहत्यम,् आरोग्यिास्रम,् सांगीतम,् गणितम,् न्याय (law) िास्रम,् 
व्यवस्थापनिास्रम ् एतयो: अनुबन्धा: स्पष्टीकृता:। ग्रन्थोऽयम ् मराठी 
भाषायाां मलणखतमस्स्त। मातभृाषया भाषा मिक्षिां सहजतया भवतत। मराठी 
भावषकजना: मातभृाषया सांस्कृतक्षेर े प्रवेिां कतु ं सक्षमा: एव। एतेन 
ग्रन्थव्दारेि सांस्कृतज्ञान – ववज्ञानक्षेर े वाचकािाां प्रवेि: भवेत ्इतत प्रयास 
स्वागताहत: अमभनन्दीयचच। सांस्कृतां सवतर लसतु। 
  

प्राप्रा. . डॉडॉ. . सौसौ. . क्राांततक्राांततताईताई  व्यवहारेव्यवहारे 
ववभाग ववभाग प्रमुख प्रमुख ––  सांस्कृत सांस्कृत ववववभागभाग  

भारतरत्न भारतरत्न डो डो बाबासाहेब बाबासाहेब आांबेडकर आांबेडकर मराठवाडा मराठवाडा ववद्यापीठववद्यापीठ    

औरांगाबादऔरांगाबाद  
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|| || आमिषाआमिषा::    ||||    

ॐ 
प्रिमामम, 

मम परमममरां श्री. मुकुन्द भालेरावमहोदयः अध्ययनिीलः पररश्रमिीलः 

उत्साही सदैव आनन्दी च वततते। यदारभ्य महोदयस्य ममरत्वां प्राप्तां 

तदारभ्य अहां तस्य चैतन्यमयां व्यस्क्तत्वम ्अनुभवामम।  

स्वाभाववकमेव यत ्  रास्ष्रयप्रचनानाां ववषये सः अतीव सांवेदनिीलः 

अस्स्त। प्रत्येकां  प्रचनस्य वववेचने इततहासस्य ववचलेषिां, वततमानस्य 

तनरीक्षिां, भववष्यकामलनम ् उपायगचन्तनां च सः सम्यक् करोतत। 

सांस्कृतां भारतीयज्ञानववज्ञानपरम्परायाः भाषा। तद्ववषये 

मुकुन्दमहोदयस्य महती आसस्क्तः। अस्स्मन ् पुस्तके महोदयेन कृतां 

ववचलेषिां सवेषाां कृते वविेषतः यूनाां कृते पथप्रदितकां  भवेत ् इतत 

आिासे! 

शशरीर्ः भेडसगावकरः  
अखिल भारतीय प्रचार प्रमुि  

संस्कृतभारती  
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सांस्कृसांस्कृत त आणि आणि साहहत्य साहहत्य   

“भारत देशाकररता येकच समान सांस्कृततक भार्ा म्हणज ेसंस्कृत भार्ा.”  

भारतरत्न डों बाबासाहेब आंबडेकर  

भारत सरकारने नुकतेच नवीन िैक्षणिक धोरि जाहीर केले, त्या प्रमािे तीन 

भाषेच्या सूरात सांस्कृतचा समावेि करण्यात आला आहे. ह्या पाचवतभूमीवर 

प्रत्येक भारतीय नागररकाला सांस्कृतववषयी माहहती करून घेिे हहतावह ठरेल 

ह्या उद्देिाने काही ववचार माांडण्याचा हा अल्पसा प्रयत्न आहे.  

सांस्कृत ही भारताची येक अगधकृत भाषा आहे. सांस्कृत भाषेला सवत भाषाांची 

जननी समजले जाते. सांस्कृत भाषा ही ततच्या अचूकतेकररता व सौन्दर् याकररता 

ओळखल्या जाते. हहांद ू मिवाय, जैन व बौद्ध धमाततील साहहत्य सांस्कृत भाषेत 

आहे. आज सगळे जग सांस्कृतकड ेआकवषतत होत आहे. भारतातील सवत हहांद,ू 

धाममतक कायतक्रमात सांस्कृत भाषेचाच वापर करतात व ती अत्यांत पववर 

समजल्या जाते. सांस्कृत मांराचे ऊच्चारि हे ववमिष्ट पद्धतीन ेकेल्यामुळे तयार 

होिार् या ध्वतनचा, व्यक्तीच्या मनावर व िरीरावर चाांगला पररिाम होत असतो. 

असे समजल्या जात े कक, सांस्कृत भाषा प्रत्यक्ष ब्रम्हदेवान े तनमाति केली असून 

ती ब्रह्मदेवान ेऋवषना साांगगतली. त्यामुळे सांस्कृतला “देववािी” म्हितात.  

आठराव्या ितकात सांस्कृत, लॅहटन व ग्रीक भाषमेध्ये काही समानता आढळून 

आल्यानांतर सांस्कृत व यूरोवपयन भाषाांचा तौलतनक अभ्यास भारतात व युरोपीय 

देिाांमध्ये सुरू झाला. सांस्कृत भाषेतील सवातत जुने मलखाि हे वेद कालीन असून 



 

 

मुकुुं द भालेराव  औरंगाबाद, महाराष्ट्र  २४ सप्टेंबर २०२०  

P
ag

e1
0

 

त्याचा कालावधी इसवीसनापूवी १५०० त े२००० असा आहे. त्यावेळी ज्ञानदानाची 

पद्धत ही मौणखक होती. मानवी इततहासात सांस्कृत साहहत्य हे सवातत जुने 

साहहत्य आहे.  

हहद ू धमातला पायाभूत असिारे वेद, उपतनषदे, पुरािे, वेदाांगे, मांर (Vedas, 

Upanishdas, Puranas, Vedange and Mantras) या सवांची तनममतती याच 

काळात झाली. त्यात सवातत जुने म्हिज ेऋग्वेद, सामवेद, यजुवेद व अथवतवदे 

(Rugved, Samved, Yajurved & Atharvaved). या महान ग्रांथावर 

आधाररत ग्रांथ, पुढे इसवीसनापूवी ५०० त े१००० या काळात तनमाति झाले. या 

नांतरच्या काळात महवषत पाणििीनी (Maharshi Panini) सांस्कृत व्याकरिाची 

रचना केली.  

भारताला अतत समु्रध्द साहहस्त्यक वारसा प्राप्त झालेला आहे, ज्यात दोन 

महाकाव्ये (Epics) म्हिज ेरामायि व महाभारत हे होत. यामिवाय, चार वेद 

(Vedas), दहा उपतनषदे (Upnishadas), सहा आस्स्तक दितन े (Astik 

Darshne), चार नास्स्तक दितने (Nastik Darshane), अठरा पुरािे 

(Puranas), अठरा उपपुरािे (Uppuranas), नाट्टट्टयिास्र (Dramatics), 

ववमानिास्र (Aeronautics), रसायनिास्र(Chemistry), िस्रिास्र (Weapon 

Technology), नौकािास्र (Marine Engineering), युध्दिास्र (Science of 

Wars), काव्यिास्र (Art of Poetry), सांगीतिास्र (Musicology), आयुवेद व 

िल्यगचककत्सा (Health Science & Surgery), औषधीिास्र 
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(Pharmacology), प्रिासनिास्र(Management Science), न्यायिास्र 

(Judicial Science) असे अनके ग्रांथ, महान ऋषीांनी अखांड पररश्रमाने तयार 

करून ठेवलेले आहेत. ददैुव असे की, स्वातांत्र्योिर काळात तयार केलेल्या मिक्षि 

धोरिाांत, महान भारतीय सांस्कृतत व प्राचीन गौरविाली इततहास याचा ववचारच 

केलेला नाही.  

या अनुषांगाने सांस्कृत सप्ताहात दररोज एका ववषयाची तोंडओळख करून 

देण्याचा अल्पसा प्रयत्ांन करून त्यात सांगीत, रसायनिास्र, न्यायिास्र, 

व्यवस्थापनिास्र, आरोग्यिास्र, साहहत्य, गणितिास्र यातील काही ववषयाांवर 

प्रकािझोत टाकण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. त्या सवत मलखािाचे एकरीकरि 

करून हे ववद्युत पुस्तक तयार  केले आहे.   

सांस्कृत भाषा ही भारताने जगाला हदलेली एक अभूतपूवत देिगी आहे. सांस्कृत ही 

अत्यांत अचूक, सांपूित, वैज्ञातनक, मधुर व श्रीमांत भाषा आहे. जगातील कुठल्याही 

भाषेपेक्ष जास्त अक्षरे व िब्द सांस्कृत भाषेत आहेत. सांस्कृत साहहत्यात काव्य, 

नाटक, तत्वज्ञान, ताांत्ररक, वैज्ञातनक व धाममतक ग्रांथाांचा सामावेि होतो. आहद 

काळापासून सांस्कृतचे ज्ञान मौणखक पद्धततने वपढ्यान वपढ्या प्रसतृ करण्यात 

आलेले आहे.  

३१ जुलै २०२० च्या आकडवेारीनुसार भारतात एकूि २४,८२१ लोकाांनी त्याांची 

मातभृाषा सांस्कृत असल्याची नोंद केलेली आहे. तसेच भारतात सांस्कृत 

बोलिार् याांची सांख्या एकूि २३,६०,८२१ इतकी आहे. भारतीय राज्य घटनेच्या 
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आठव्या सूचीनुसार सांस्कृत ही इतर २२ भाषाांमध्ये समाववष्ट करण्यात आलेली 

आहे. उिर भारतीय व कनातटक सांगीतामध्ये सांस्कृतचा भरपूर उपयोग केल्या 

जातो. 

जगप्रमसद्ध वेद, उपतनषदे व भगवतगीता हे प्रमुख ग्रांथ सांस्कृतमध्येच आहेत. 

ऋग्वेद, यजुवेद, सामवेद व अथवतवेद हे चार वेद भारतीय सांस्कृत व सांस्कृततक 

इततहासाचे प्रमुख सांदभत ग्रांथ आहेत. प्रत्येक वेदात, सांहहता, ब्राह्मनम, आरण्यक 

व उपतनषत असे चारभाग आहेत. जगातील सवातत जनेु व्याकरि हे महवषत 

पाणििी याांचे “अष्टाध्यायी” आहे व अजनूही त े उपयोगात आहे. उिर वहैदक 

काळात वेदाांग म्हिनू व्याक्रिाचा समाविे झालेला आहे. अष्टाध्यायीत एकूि 

३९५९ सूरे आहेत. जगातील बर् याच भाषाांमध्ये सांस्कृत मधून ककत्येक िब्द 

गेलेले आहेत. एक उदाहरि घेऊ. जमतनीच्या प्रमसद्ध ववमान कां पनीचे, 

“लुफ्तानसा”. या िब्दाचा सांगधववग्रह केला तर तो असा होईल, “लुफ्त” आणि 

“हांस”; म्हिज े हरवलेला हांस. भारतात, हांस हा अचैतन्याचा द्योतक मानल्या 

जातो. जगातील कुठल्याही भाषेपेक्षा जास्त म्हिजे १०२ अरब, ८७ कोटी ५० 

लाख िब्द वगेवेगळ्या धाममतक ग्रांथामध्ये, पुरस्तकामध्ये व बोलण्यामध्ये 

उपयोगात आिल्या जातात. इतकेच नवे िब्द पुढच्या १००-१५० वषातत तयार 

होऊ िकतात. जसे ५० वषातपूवी अस्स्तत्वात नसलेले िब्द, स्मतृतकोष (Pen 

drive), ववद्युतकोष (Dry Battery Cell), जांगमदरूध्वनी (Mobile), पुन:पुरिी 

(Refill), सांगिक (Computer), प्रततमायांर (Camera), गचरमुहिका (Video 
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Camera), उपग्रहदरूध्वनी (Satellite Phone), चचार (Car), उजातकोष 

(Power bank).  

आता आपि सांस्कृतमध्ये काय काय साहहत्य उपलब्ध आहे त े पाहूया. 

रामायिामिवाय, आध्यात्मरामायि, आनांदरामायि, अद्भुिरामायि, 

वमसष्ठरामायि. मत्स्यपुराि, माकंडयेपुराि, भागवतपुराि, भववष्यपुराि, 

ब्रह्माांडपुराि, ब्रह्मपुराि, ब्रम्हवैवततपुराि, ववष्िुपुराि, वायुपुराि, वामनपुराि, 

वराहपुराि, अस्ग्नपुराि, नारदपुराि, पद्मपुराि, मलङ्गपुराि, गरुडपुराि, 

कूमतपुराि, स्कां दपुराि अिी आहेत. यामिवाय अजून काही उपपुरािे आहेत. ती 

अिी, ववष्िुधमतपुराि, ववष्िुधमोंतरपुराि, नारमसांह, बु्रहन्नारदीय, कक्रययोगसार, 

देवीपुराि, कामलकापुराि, देवीभागवत, महाभागवत, मिवपुराि, मिवरहस्य, 

एकाम्रपुराि, साम्बपुराि, गिेिपुराि, मुद्ग्लपुराि, भववष्योंिरम, बहृद्धमतपुराि, 

भागतवपुराि.  

पाच महाकाव्ये तर साहहत्यातील खस्जनाच म्हटला पाहहजे, ज्यात, कमलदासाचे 

रघुवांि, कुमारसांभव, भारावीचे ककराताजुतनीय, माघाचे मििुपालवध, तर श्रीहषातचे 

नैषधीयचररतमां याचा समावेि होतो.  

यावरूनच चलोक तनमाति झाला असावा.    

“उपमा कामलदासस्य, भारव ेअथतगौरम| दस्न्डन: पदलामलत्यम, माघे सस्न्त रयो 

गुिा:||” 
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महाकवव कामलदासने यामिवाय अमभज्ञानिाकुां तल, ववक्रमोवतिीयम, 

मालववकास्ग्नममरम ही नाटके तर मेघदतू व ऋतुसांहार ही खाांडकाव्येही मलहहती 

आहेत. सांस्कृत साहहत्यात प्रमसद्ध असिार् याांमध्ये मिलाभट्टटाररका, 

ततरूमलाम्बा, ववज्जीका, ववजया, गांङादेवी, रामभिाम्बा, देवकुमाररका व क्षमराव 

ह्याांचा समावेि होतो.   

कथा स्वरुपात, ववष्िुिमातचे पांचतांर, नारायनाचे हहतोपदेि, सोमदेवाचे 

कथासररत्सागर व गिुाढ्याचे बहृत्क्था याांचा समावेि होतो. फक्त ३०० चलोक 

मलहहिारा राजा भतृतहारी तर अद्ववतीयच म्हिावा लागेल. त्यात, १०० चलोक 

िृांगारितक, १०० चलोक वैराग्य ितक तर १०० चलोक नीतीितकाचे आहेत, 

तरीही हा अभूतपूवत खस्जना म्हिावा लागेल. सुभावषतरत्नभांडारामध्ये १०,००० 

सुभावषते आढळतात. एक वेगळ्या प्रकारचे साहहत्य म्हिज े अमरकोष, 

मेहदनीकोष, हलायुधकोष व त्ररकाांडिेषकोष.  

आस्स्तक दितनामध्ये, कवपल मुनीांचे साांख्यदितनम, महवषत पतांजमलचे योगदितन, 

गौतमाचे न्यायदितन, कनादाांचे वईषेमिकदितनम, जैममनीचे पूवतमममाांसा व महवषत 

व्यासाांचे उिर मममाांसा हे येतात. त्याचप्रमािे, नास्स्तक दितनात, चावातकदितन, 

जैनदितन, बौद्धदितन याांचा समावेि होतो.   

साहहत्य, तत्वज्ञान, धाममतक यामिवाय सांस्कृत भाषेमध्ये इतर ज्ञानववषयक 

मलखाि केलेले आहे. आरोग्याच्या बाबतीत चरक, सुशु्रत, जीवक व हदवोदास 

याांचे पि योगदान खूप मोलाचे व महत्वाचे मानले जाते. पायथ्यागोरसन े
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(Pythagoras) त्याचा मसद्धान्त माांडण्यापूवी म्हिज े णिस्तपूवत ७००-६०० या 

काळात हाच मसद्धान्त िुल्बसूरात माांडलेला आहे. तसेच प्रमसद्ध पायची ककां मत 

आयतभट्टटने णिस्तपूवत ५०० मध्येच माांडलेली आहे. सौरिक्ती, प्रकाि, उष्िता, 

वित याववषयी भरद्व्ज याांनी अांिुबोगधनी व नारायनसुक्तम हे ग्रांथ मलहहले 

आहेत. रसायनिास्रावर (Chemistry) भरद्वाजानी ववचववाद्म ह्या ग्रांथाचे 

लेखन केले. पाककक्रयेबाबत (Catering & Recipe) ऋवष सुकेि याांनी 

पाकववज्ञान ह्या ग्रांथाचे लेखन कळे. महवषत वास्ल्मकीनी गणितावरील ६४ सूरे 

अक्षरलक्षिगणितिास्रां याचे लेखन केले आहे. आचचयत म्हिज े

छायागचरीकरिावर (Photography) देखील भीममहवषतनी गचरकमत हा ग्रांथ 

तनमाति केला. प्रािीवैद्यक िास्रावर (Veterinary Science) िामलहोरमहवषत 

याांनी अचवगचकीत्सािास्रां हा ववज्ञाना सांबांधी ग्रांथाची रचना केली. सांगीतावरील 

(Musicology) सुप्रमसद्ध सांगीत रत्ांनाकर हा महवषत िारांगधरानी मलहहलेला आहे. 

राज्यप्रिासन व व्यवस्थापनिास्रावर (State Governance & Management) 

सुप्रमसद्ध आयत चािक्याांनी तर तततकेच महत्वाचे काम केलेले आहे.  

आधुतनक काळात काही सांस्कृत पांडडताांनी सुद्धा लेखि केलेले आहे. श्री. 

जग्गूवकुलभूषि याांनी अद्भुतदतूम, िृांगारलीलामतृम, श्री. श्रीधर भाष्कर विेकर 

याांनी मिवराज्योदय, जवाहर तरांगगिी याचे लेखि केले आहे. यामिवायही इतर 

लेखकाांनी सांस्कृतमध्ये अलीकडच्या काळात मलखाि केलेले आहे.  



 

 

मुकुुं द भालेराव  औरंगाबाद, महाराष्ट्र  २४ सप्टेंबर २०२०  

P
ag

e1
6

 

आज भारतात एकूि १८ सांस्कृत ववद्यापीठे कायतरत आहेत. येिार् या काळात 

जसा, योगाचा सांयुक्त राष्र सांघान े स्स्वकार करून आांतरराष्रीय योगहदन सुरू 

केला तद्वतच आपि सगळे आिा करूया की लवकरच सांस्कृत भाषेचा अव्वल 

व उिम दज्यातची वैज्ञातनक भाषा म्हिून स्स्वकार केल्या जाईल.  
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सांस्कृसांस्कृत त आणिआणि  आरोग्यिास्रआरोग्यिास्र  

आयुरसमीन ववद्यतेsनेन वा आयुववषनदतीत्ययुवेद ||अ.१.२३|| 

आयुष्याच्या हहताचा ववचार ज्यामध्ये केल्या जातो तसेच हदघत आयुष्याववषयी 

उपदेि ज्यात आहे त्यालाच आयुवेद म्हितात.   

हे मुला ! आयुवेदाचे दोन प्रमुख उद्देि आहेत. रोगान े रासलेलया रोगापासून 

मुक्ती व रोगमुक्त असिार्या लोकाांच्या आरोग्याचे रक्षि.   

वत्स सुशु्रत इह खलवायुवेदप्रयोजनम ् व्या ध्यूपसषृ्टानाम ् व्यागधपररमोक्ष: 

स्वस्थस्य रक्षनकनच्य ||सु.स.अ.१.२२|| 

आयुवेद म्हिज ेज्यात आरोग्याच्या हहत व अहहत याचा ववचार केला जातो व 

ज्याच्या उपदेिान ेदीघातयु प्राप्त होत ेत्याला आयुवेद  म्हितात.  

आयुरस्स्मन ववददयतsे नेन वा आयुववतनदतीत्यायुवेद || सु.स अ.१.२३|| 

ब्रम्हा प्रोवाच तत: प्रजापततरधीजगे, तसमदिवीनौ, आिवीभयाममांि:, इांिादहम,् 

मया तववह प्रदेयमरगथभ्य: प्रजाहहतहेतो: || सु.स अ.१.२८|| 
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या आयुवेदाला सवतप्रथम ब्रम्हदेवान े साांगगतले. ब्रम्हाकडून दक प्रजापतीला यचे 

ज्ञान प्राप्त झाले. दक्ष प्रजापततकडून त ेअस्चवनीकुमाराना प्राप्त झाले. त्याांच्या 

कडून मग इांिान ेत्याचा  अभ्यास केला.  

अहां हह धांवतरीराहददेवो जरारुजा मतृ्युहरोsमरिाम ्| िल्याङ्ग्मांगाइरूप रईररूपेतां 

प्रापतोसमम गाम भूय इहो प डिेतूम || सु.स अ.१.२९|| 

देवाना वदृ्धावस्था, रोग, व मतृ्यूपासून अबागधत ठेविारा आहददेव धन्वतरर 

आयुवेदासह इतर िल्यगचककत्सा समजाऊन साांगण्याकरीत पुन्हा पथृ्वीवर आलो 

आहे. 

प्रागमभहहत्म ्सांवविमध्यायितम ्पांचयसु स्थानिुे | तर सूरस्थानमध्याया: 

षटचतवाररिित, षोडि तनदानातन, दि िारीराणि, चतवाररििनगचककतमसतानी, 

अक्षतोऊ कल्पा:, तदिुरम ्िट्टषष्ठी: || सु.स अ.३.३||       

प्राचीन भारतातील वदेवाङमय हे जगातील सवातत जुने साहीत्य आहे. आयुवेद, 

काहीांच्या मते अथवतवदेाचा भाग आहे; तर काहीांच्या मते ऋग्वदेाचे उपाांग आहे. 

यापैकी, तकत सुसांगत ऋग्वेदाचे उपाांग वाटते. ऋग्वेद हे सवत वेदाांमध्ये प्रथम 

रचल्या गेलेत. आयुवेदाची प्रथम व प्रधान देवता धन्वांतरी आहे. आतापयतंच्या 

सांिोधनानुसार वेद वाङमय हे साधारित: इसवी सनापूवी ५००० वषे मानल्या 

जातो. नुकत्याच जाहीर झालेल्या एका सांिोधनानुसार द्वारकेच्या समुिात 

ममळालेल्या अविेषाांचे व नवीन काबतन डहेटांग ३२००० वषे आहे; आणि हे जर खरे 
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असेल तर महाभारताचा काळ त्या आधीचा. महाभारतात भगवदगीतेचा काळ 

आहे. गीता हे वेद व उपतनषदाचे सार आहे, म्हिज े वेदाचा काळ सध्याच्या 

समजुतीपेक्षा मागे जाईल.  

आयुवेद हे ऋग्वेदाचे उपाांग आहेच, म्हिजे आयुवेद हा देखील ३२००० वषे 

इतकाच जुना झाला. असो. आयुवेदान ेसवत प्रथम रोगाची व्याख्या केली आहे. ती 

अिी,  

तद्द:ुख सांयोगा व्याधय व ऊच्चत े||अ.१.३१|| 

ज्याच्या सांपकातमुळे मनुष्याला द:ुख होते त्याला रोग म्हितात. 

ते चतवुवतधा: आगांतव:, िारीरा, मानसा:, स्वाभाववकािचेती  || सु.स अ.१.३२|| 

व्याधी म्हिज ेरोग चार प्रकारच ेअसतात. अचानक तनमाति झालेले, िारीररक, 

मानमसक आणि स्वाभाववक.   

भारतीय आयुवेद िास्रात प्रामुख्यान ेतीन महवषतिचा उल्लकह सापडतो. महवषत 

चरक, महवषत सुशु्रत आणि  महवषत वागभट. चरकसांहहता, सुशु्रत सांहहता व 

अष्टाांग हृदय हे तीन ग्रांथ साधारित: २००० वषांपूवी सांस्कृतमध्ये मलहहलेले 

आहेत.  

ते चवागांतोsमभघातनममतता| 

िारीरास्तवननपानमूलावातवपिकफिोिीतसस्न्नपातवैषम्यतनममिा |मानसास्तु 

क्रोधिोकभयहषतववषादेष्यातsभ्यसूयादैन्यमात्सर््यकामलोभप्रभु्रतय 
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ईछ्याद्वेषभेदाइरभवांतत | स्वाभाववकास्तुकु्षतवपपासाजरामतृ्यूतनिाप्रकू्रतय:|| सु.स 

अ.१.३३|| 

धन्वंतरी:   

 धन्वांतरी हे वेदकाळाच्याही आधीचे, म्हिजे देवाांचे 

वैद्य. तवे्हा तर जगत मानव वस्तीही नव्हती.  

सुशु्रत: 

महवषत सुशु्रत हे इसवीसनापूवी सहाव्या ककां वा सातव्या ितकात होऊन गेले. 

त्याांना भारतीय आरोग्यिास्राच े जनक असे म्हिता येईल. त्याांनी प्लॅस्स्टक 

सजतरी ही साांगगतलेले आहे. आधुतनक आरोग्यिास्राचा जनक समजला जािार 

ग्रीक िास्रज्ञ हहप्पोके्रटस (इसवीसनापूवी ४६० त े ३७९) याचा जन्म होण्याच्या 

खूप आधी (इसवी सनापूवी सातव्या ितकापूवी) महवषत सुशु्रत होऊन गेले.        

चरक: 

 

महवषत चरक हे इसवीसनापूवी १०० त ेइसवी सन २०० या काळात होऊन गेले. 

आयुवेदातील रयमूती पकैी त े एक होत. त े काचमीरमध्ये होरऊन गेले. चरक 

सांहहता हा ग्रांथ त्याांनी मलहहला आहे.  भारतीय आरोग्य िास्रावरील एक महत्वाचा 
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ग्रांथ  म्हिनू त्याकड ेपहहल्या जाते.  चरक सांहहतेत एकूि 

८४१९ चलोक आहेत. त्याचे वववरि खालील प्रमािे आहे.  

अ. क्र स्थान एकूण प्रकरणे एकूण श्लोक एकूण गद्य 

१ सूरस्थान  ३० १६७० २८३ 

२ तनदानस्थान  ०८ १०३ १४६ 

३ ववमनस्थान  ०८ ८८ २६७ 

४ िरीरस्थान  ०८ २३६ १८३ 

५ इांहियस्थान  १२ ३८१ ३८ 

६ गचककत्सा स्थान  ३० ४९६१ १४२ 

७ कल्पस्थान  १२ ३३० ४८ 

८ मसद्धीस्थान  १२ ६४९ ५२ 

एकूण १२० ८४१९ ११११ 



 

 

मुकुुं द भालेराव  औरंगाबाद, महाराष्ट्र  २४ सप्टेंबर २०२०  

P
ag

e2
2

 

चरकानी मानवी िरीरात एकूि वीस प्रकारच्या कृमम असलयाचे म्हटले आहे. 

यिस्वी ओरषधोपचार चार गोष्टीव्र अवलांबून आहे. वैद्य, औषध,  

 रोगी आणि 

परीचारक. यामिवाय औषधोपचार व्यवस्स्थत होण्याकररता त्या प्रत्येकाच्या अांगी 

चार गिु असिे आवचयक आहे. मानवी िरीरावर व मनावर आहाराचा पररिाम 

होत असल्याचे चरकानी म्हटले आहे. त्याांच्या प्रमािे, रसायन गचककत्सा 

बुद्गधमिा, स्मतृत, इच्छािस्क्त, िारीररक ताकद, आवाजातील गोडवा आणि 

पत्यक्ष िस्क्त वाढववते. त्यामुळे, रक्त, माांस, िुक्र याांची  वाढ  होत.े याचा 

चाांगला पररिाम म्हिनू जून आजार थाांबतात.   

चरकानी मानवी िरीररचना िास्रही मलहहले आहे. त्याांच्या मते, िरीरत एकूि 

३६० अस्स्थ आहेत, ज्यामध्ये, दात, दाताचे मूळ याांचा समावेि होतो. आचचयर्या 

म्हिज े चरकाांच्या म्हिण्यानुसार मद्य योग्य वळेी, योग्य पद्धतीन,े योग्य 

प्रमािात अन्नासह, प्रािन केले तर त्याचा उपयोग अमतृसारख होऊ िकतो. 

त्याांनी, ववषारी वनस्पतत आणि  प्रािी यनहके  पि वितन करतात व त्याच 

बरोबर त्यावर  २४ प्रकारचे औषधोपचारही साांगतात. नी एकूि पाच प्रकारच्या 
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वातदोषबद्दल मलहहले आहे. ते म्हिजे, प्रािवायू,उदानवायु, अपानवायु, 

समानवायु, व्यानवायु. त्याांनी हहप्पोके्रहटक िपथेचे ककतीतरी आधी वैद्याच्या 

(Doctor) नतैतकत ेबाबत  मलहहली आहे.  

वागभट: 

वागभट याचा काळ हा इसवी सना पूवी २०० वषे असा आहे. वागभटिी  

आपल्या ग्रांथात पूवीच्या ग्रांथाांची दखल घेतात. वात, वपि व कफ याववषयी 

त्याांचे ववचार अत्यांत स्पष्ट आहेत. माांसाहर पथ्य आहे असे वागभटिी म्हटले 

आहे.   त्याांनी आपल्या ग्रांथात रसाांचे वितन केले आहे. 

मानमसक व्यथेस त्याांनी महत्व हदलेले आहे. बौद्ध तत्वज्ञानातील सावतत्ररक प्रीती 

हा मसद्धाांत वागभटस मान्य होता. सुरापान औषधाकृत कराव ेवागभट म्हितात. 

वागभटाांनी मलहहलेल्या अष्टाांग हृदय ह्या महान ग्रांथात एकूि सहा (६) खांड 

आहेत.  

१) सूरस्थान  

२) िरीरस्थान  
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३) तनदानस्थान  

४) गचककत्सा स्थान  

५) कल्पस्थान  

६) उिरस्थान  

ह्या सहा खांडामध्ये एकूि १२० अध्याय आहेत व  ७१२० चलोक आहेत.   

   

एकां दरीत आरोग्य िास्राचा इततहास समजाऊन घेण्याकररता वेद, साांस्कृततक 

इततहास व बौद्ध वाङमय याांचा अभ्यास करावा लागेल. असो.       

आगांतुक रोग हे िस्र, काठी, पाषाि याांच्या आघाताने उत्पन्न होतात. िारीररक  

रोग वाईट, चुकीचे ककां वा अतत जेवि केल्यामुळे होते. तसचे, कफ, वपि व  

वातामध्ये ववषमता तनमाति झालयानेही होतात. मानमसक रोग, क्रोध, िोक, 

मभती, आनांद, द:ुख, असूया, वफैल्य, मत्सर, कामवासना, लोभीपिा व  इच्छा 

आणि द्वेष याांच्यामुळे तनमाति होतात. स्वाभाववक रोग, भूक, तहान, वदृ्धवस्था, 

जवळच्या नातेवाईकाचा मतृ्यू आणि झोपेच्या अभावामुळे तनमाति होतात.  
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प्राणिनाम ्पुनमुतल माहारो बलवर्नौजसानच्य, स षटसुरसषेवायतत:, रसा: 

पुनितव्याश्रया:, िव्यािी पुन:रोषधय: | तास्त ुद्ववववधा: स्थावरा जांगमाचच  

|| सु.स अ.१. ३६|| 

मनुष्याच्या जीवनाची सुरक्षा त्याच्या मूलत: आहारावर अवलांबून आहे. िरीरातील  

बल, तजे, ओज व त्याची वाढ ही देखील आहारावरच अवलांबून आहेत. आहार  

हा षड्रसात्मक असावा. औषधला आयुवेदामध्ये िव्य असे म्हितात.  

तासाम ्स्थावरािच्यतवुवतधा: वनस्पतयो, वकृ्षा, ववरुध ओषधय इतत | तासु 

अपुष्पा फलवांतो वनस्पतय: | पुष्पफलवांतो वकृ्षा: | प्रतानवत्य: सतांत्रबनयिच्या 

वीरुध:| फलपाकतनष्ठा ओषधय ईतत ||अ.१.३७|| 

यात औषषधाांचे चार प्रकार केले आहेत. वनस्पतत, वकृ्ष, वीरुध आणि औषधी. 

ज्याला फळ येतात पि फुले येत नाहीत, त्याांना वनस्पतत असे  म्हितात. 

ज्याला फुले आणि फळे दोन्हीही येतात त्यास वकृ्ष म्हितात. ज्या पसरतात 

त्याांना वीरुध म्हितात; आणि ज ेफक्त फळे वपकण्या पयतंच जीवांत राहतात 

त्याांना औषधी असे म्हितात.  

महवर्ष सुशू्रतानी सुशु्रत सांहहतते पहहल्याच अध्यायात असे म्हटले आहे, 

“इहखलवायुवेदअष्टाांगममुपाङ्गमथतवेदस्यानुत्पादइयाव प्रजा: 

चलोकितसहस्रमध्यायसहस्रिचय कृतवान स्वयांभू:| 

ततोsअल्पायुषटवमल्पमेधस्तवच्यालोक्य नरािाां  



 

 

मुकुुं द भालेराव  औरंगाबाद, महाराष्ट्र  २४ सप्टेंबर २०२०  

P
ag

e2
6

 

भूयोsषटधा प्रिीतवान || सु.स अ.१.६||” 

आयुवेद अथवतवेदाचे उपाांग आहे आणि त्याचे आठ भाग आहेत. पूवीच्या काळी 

ब्रह्मदेवाने ससृ्ष्टरचनचे्या आधी आयुवेद एक लक्ष एक हजार चलोकाांचा तयार 

केला होता, परांत ु मनुष्य अल्पजीवी व स्वल्प बुद्धीचा आहे हे लक्षात घेऊन, 

नांतर आयुवेदला आठ भगत ववभास्जत करण्यात आले. ते आठ भाग खालील 

प्रमािे आहेत.  

तथद्या िल्यम, िालाक्याम, कायगचकीतसा, भूतववद्या, कौमारभु्रत्यम,् 

अगदतांरम, रसायनतांरम, वाजीकरितांरममती || सु.स अ.१.७|| 

िल्य, िालाक्य, कायगचककत्सा, भूतववद्या, कौमारभु्रत्य, अगदतांर, रसायनतांर, 

आणि वाजीकरि हे ते आठ भाग आहेत.  

ह्या आठ अांगाची थोडक्यात लक्षिे अिी आहेत.  

तर िल्यम ्नाम ववववधतिृकाष्ठपाषािपानिूलोिताषटास्स्थबालनखपूयास्रावदषु्ट 

व्रिाितरगतभत िलयोद्धरिाथत, यांरिस्र क्षारागणिप्र प्रतनधानव्रि 

ववतनषयच्यायाथतसच्य ||अ.१.९|| 
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 शल्यतंत्र म्हिजे, अनेक प्रकारचे गवत, काष्ठ, 

दगड, धूळकि, लोखांड, माती, हाड,े केस, नख,े पू, स्राव, क्षार अस्ग्नकमत 

करण्याचे ज्ञान, तसेच व्रनाची परीक्षा, हे सवत िल्यतांरात समाववष्ट आहे.  

कायागचककत्सा नाम सवांगसांिरीतानाम व्याधीनाम  

ज्वररक्तवपििोिो उन्मादापस्मारकुष्ठमेहाततसारदीनामुपिमनाथतम ्|| सु.स 

अ.१.११|| 

काया गचककत्सा म्हिजे ज्वर, रक्तवपि, िोष, उन्माद, अपस्मार, कुष्ठ, प्रमेह, 

अततसार, आहद रोगाांवर उपचार करण्याच ेिस्र होय.  

भूतववद्या नाम देवासुरगांधवतयक्षरक्ष:वपतवृपिाच्चनागग्रहा ददयूपसषृ्टचेतसाम, 

िाांततकमतबमलहरिाहदग्रहोपिमनाथत || सु.स अ.१.१२|| 

आयुवेदाच्या ह्या भागात, देव, दैत्य, यक्ष, राक्षस, वपतर, वपिाच्च, नाग आहद 

ग्राहामुळे ज्याांच्या मनावर पररिाम झालेला आहे त्याांच्याकररता िाांततपाठ, 

बमलप्रदान, हवन इत्याहद ग्रहदोष िामक कायातचे वितन या  भागात आहे यालाच 

भूतववद्या असे म्हटलेले आहे. 

कौमायतभु्रत्य नाम कुमारभरिधारीक्षीरदोषसांिोधनाथत दषु्टस्तन्यग्रह 

समुतथायानाांिचय व्याधीनाममुपिमनाथतम ्|| सु.स अ.१.१३|| 
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कौमारभु्रत्य भागात, मुलाांचे पोषि, आईच्या दधुातील दोष, दवूषत दगु्धपान, 

आणि ग्रहामुळे तनमाति होिार्या रोगाांचे तनदान याांचा  समावेि  होतो.  

अगदतांर नाम सपतकीटलूतामूिीका हददषटववषव्यांजनाथत 

ववववधववषयसांयोगोपिमनाथत च || सु.स अ.१.१४||   

सपत, ककड,े मकडी, उांदीर याांच्या दांिान ेउत्पन्न ववि लक्षिाांना ओळखून त्यावर 

व त्यासारख े इतर स्वाभाववक, कृत्ररम आणि इतर प्रकारच्या ववषबाधेवर उपाय 

करून त्याांच ेिमन करिे याला अगदतांर असे म्हितात.  

तर, मन:िरीराबाधकराणि िल्यातन, तेिामाहरिोपायो यांराणि || सु.स अ.७.४||   

मन व िरीराच्या वदेनेला िल्य म्हितात व अिा िल्यास नष्ट करिार्या 

साधनाना यांर म्हितात.  

पूवीच्या काळी सुद्धा Laryngoscope, Phonoscope, Orthoscopy, 

Cystoscope, Auroscope, Proctoscope, Sigmoidoscope, Vaginal 

speculum, Rectal speculum, Nasal Speculum अिी यांरे होती. 
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ववनिाती: िस्रािी तद्याथा मांडलाग्रक्ररपरवदृ्धीपरनखिस्रमुहि 

कोतपलपरकार्द्धधारसूचीकुिपराटीमुखिराररमुखाांतरमुखत्ररकुरचककुठाररकाव्रीहीमु

खारावतेसपरकबडडिदन्तिनगकवेिण्य इतत || सु.स अ.८.३|| 

िल्य गचकीतसकेरीता ज्याांचा उपयोग केल्या जातो अिा एकूि २० उपकरिाांचा 

उल्लेख वरील चलोकात आहे. मांडलाग्र (Circular Knife ऑर Round Head 

knife, Decapitating knife), करपर (Bone Saw), वदृ्धीपर (Scalpel or 

Dissecting knife or Curved Bistoury), नखिस्र (Nail parer), मुहिका 

(Finger knife), उतपलपर (Lancet), अधतधार (Single Edged Knife),  

सूची (Needle -Straight-सरल, Half Curved-वक्रमुख,  

   

 

Fully Curved-धनुवतक्र), कुिपर (Paget’s knife or Bistoury), आटीमुख 

(चक्रवतीमते-Hawk bill Scissors, सामान्य: हे lancet आहे.), िरारीमुख 

(Pair of Scissors), अांतमुतख (Curved Bistoury), त्ररकूरचक (Trocar or 
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Brush), कुठररका (कुठारसदर Axe shaped knife), व्रीहीमुख (Trocar), आरा 

(Awl), वेतपर (Narrow clad knife or Scalpel), बडडि (Hook), दांतिांक 

(Tooth scatter), एषिी (Sharp probe, probe director).             

सवतिरीराबाधकरां िल्यम,् तहदहोपहदचयत इत्यत: िल्यिास्रां || सु.स अ.२६.४|| 

सवत िरीरात ज ेद:ुख व पीडा तनमाति करते त्यास िल्य म्हितात व ते  िल्य 

काढण्याला िल्यिास्र म्हितात.   

और्धीशास्त्र: 

  

चरक सांहहतते रसायनापासून मनुषयास,  

दीघतमायु: स्मतृीां मेधामारोग्याम तरुिम ्वय: | 

प्रभावनतस्वरौदायतम ्देहेनदरीयबलां परम ्| 

वाकमसद्गधम प्रितत काांतीम ्लभते ना रसायनात || 

दीघत आयुष्य, स्मतृत मेघा, आरोग्य, तारुण्य, प्रभा, वित, उिम स्वर, स्वभावाची 

उदारता, इांहियसामथ्यत, वाकमसद्धी, नम्रता व काांती प्राप्त होतात. ह्या सवातस 

ममळून “कायसांपत” असे नाव योगिास्रात हदलेले आहे. अिा प्रकारची कायसांपत 
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प्राप्त करून देिारे अनेक औषधी-प्रयोग साांगगतल्यावर िेवटी त े हयाप्रमािे  

साांगतात, 

सत्यवादीनमक्रोधम ्तनवतृम ्मद्यमैथुनत | 

अहहांसम,् प्रिाांतम,् जपिौचपरम,् धीरम,् तपस्स्वनम ्| 

देव-गोब्राम्हिचायत-गुरुवदृ्धारचनरतम,् 

आनिृनस्यपरां | 

अनहांकृतम, िास्राचारम, अध्यात्मप्रवनेिदरीयम ्| 

धमतिास्रवरां, ववडद्याननमत तनत्यरसायनां || 

नेहमी खरे बोलिारा, क्रोधवि न होिारा, मद्यापासून तनविृ, ब्रम्हचयतव्रत 

पाळिारा, अहहांसक, िाांतविृीचा, जपिौचाहदकात तत्पर असलेला, धैयतवान, 

तपस्वी, देव-गायी-ब्राम्हि-आचायत गुरुजन आणि वदृ्धाना मान देिारा, कोिाचा 

घातपात न करिारा, तनरमभमानी, सदाचरिी, अध्यात्माकड े इांहियागच ओढ 

असलेला. धमतिास्रपरायि असा जो  मनुष्य तो पूतत तमांत तनत्यरसायन होय. 

सुशु्रत सांहहतेत “ववडांग-तांदलुयोग” नावाच्या रसायनाचे फळ साांगताना हे रसायन 

घेिार मनुष्य रजस्तमोगिुाांपासून मुक्त होऊन सत्वगिुाचा आश्रय करतो, 

त्याच्या हठकािी प्रिस्त असलेला जो सत्वगुि त्याची सवत लक्षिे प्रकट होतात, 

त्याला फार  दरूचे ऐकू येत ेव हदसू लागते, त्याच्या हठकािी हिीचे बळ आणि 
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घोड्याचा वगे उत्पन्न होऊन तो पुन: तरुि होतो असे साांगगतले आहे. [पातांजल 

उयोगसुरे: ववभूततपाद-सूरे-४४).  

  मुळवनस्पतत हे आयुवेदाचे हृदय आहे. फुले, मुळे, 

खोड, पान ेयाांचा उपयोग औषधी तयार करण्याकररता केल्या जातो. आयुवेदात 

एकूि १५,००० औषधीगिुयुक्त वनस्पती साांगगतलेली आहेत; त्यापकैी ९०० 

सवतसामान्यपिे वापरात आहेत. िरीराचे नैसगगतक रोग प्रततकारक िस्क्त 

जोपासण्याकररता, तनबाचा उपयोग सवातत जास्त होतो. परांपरागत औषधीमध्ये, 

आिक, आवळा, अचवगांधा, हळद, हे देखील औषधीकररता खूप महत्वाचे आहे.   

सुशु्रत संहहता  हा आयुवेदावरील अत्यांत महत्वाचा ग्रांथ  

मानला जातो. त्याची सुरुवात सूरस्थानान ेहोते, ज्यामध्ये सवतसामान्य आरोग्य 

ववषयी सवतसामान्य प्रचनाचे वववेचन केलेले आहे. महवषत सुशु्रत याांना देवाांचे वैद्य 

(Doctor) धन्वांतरी याांचा अवतार मानतात. तनदानस्थानामध्ये रोगतनदान याचा 

ववचार केलेल्या आहे. िरीरस्थान यामध्ये िरीर रचनािास्र याचा ऊहापोह आहे. 
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गचककत्सास्थान थेरपीचा ववचार करते, ज्यात रसायन व वाजीकरि आहे. 

कल्पस्थान ववषाववषयी (Toxicology) वितन आहे. उिरस्थानामध्ये, ऊध्वातङ्ग 

म्हिज े िरीराचे वरील भाग (कमरेच्या वरील, पोट, छाती, घसा, तोंड, नाक, 

डोळे, मेंद ू हे सवत.) याला पूरक असे, बालग्रह, कायागचककत्सा, आणि भूतववद्या 

आहेत. महवषत सुशु्रत हे प्रामुख्याने िल्यगचककत्सा, जसे, कितपाळी सांधान, 

नाससांधान, ओष््यसांधान, वरिोपक्रम, अस्स्थभांगआणि सांगधभग्न, मिरवेध. 

त्याचबरोबर, ववववध रोगाांवर उपायही सुचववले  आहेत. सुशु्रत सांहहतेवर, 

चांिदिाचा भानुमती (११वे ितक), आणि दलहन याांचे तनबांधसांग्रह (१२ वे ितक) 

याांनी  मलहहलेले ग्रांथ आज उपलब्ध आहेत. [ Paliwal Murlidhar et 

al/IJRAP 391), Jan-Feb 2012]. 

चरक संहहता  वैदयाना (Doctors) तकत िास्राचे मूलभूत 

मसद्धाांत मिकववत े ज्यामुळे रोगतनदान व त्यावर उपाय योजना तनरीक्षि व 

तकातच्या आधारे करता येईल. भूतववद्या हा भाग अथवत वेदातून आलेला आहे. 

आयुवेद ही  त्ररदोष पद्धती आहे, कफ, वपि व वात. िरीरातील या ततन्ही 

दोिाांचा रासायतनक समतोल म्हिजेच आरोग्य. याचाच अथत असा की, या तीन 
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दोषाांमध्ये असमतोल तनमाति झाला की त्यास व्याधी ककां वा रोग म्हितात या 

असांतोलाने िरीरातील सप्त धातूनवर ववपरीत पररिाम होतो. आयुवेद वैद्ययास 

वास्तववादी ववचाराांचा आधार घेण्याकररता उद्युक्त करते. वैद्ययाने, रोग्याची 

परीक्षा करताना फक्त त्याच्या रोगाचे परीक्षा न करता, रोग्याचे िरीरववज्ञान, 

मानमसकस्स्थतत, वय, आहारच्या सवयी, रोग झाला तो ऋत ु वगैरे गोष्टीांचा 

ववचार करिे आपक्षक्षत आहे. आजच्या डॉक्टर प्रमािेच त्यावळेी वैद्य त्यावळेी 

प्रत्यक्ष तनरीक्षि व अनुमानाच्या आधारे रोगतनदान व उपाय योजना करीत 

असत. वैद्ययान े रोगयास प्रचन ववचारिे अपके्षक्षत होते. वैद्ययाने त्याच्या 

पांचेंहियाांचा उपयोग रोग तनदाना कररता करिे महत्वाचे समजले जात होते. 

आयुवेदामध्ये िरीरिुद्धी व रोगतनवारि अिा दोनही बाबीकड ेलक्ष हदलेले होत.े 

बाह्य व अांतगतत िरीरिुद्धी कररता पांचकरमाचा उपयोग करावा असे साांगगतलेले 

आहे.  

त्याहीवळेी, वैद्यकीय व्यवसायाकररता राज्य िासनाकडून परवानगी घेिे 

(License) बांधनकारक होत.े चुकीची औषधीयोजना (Medical Treatment) 

केल्यास त्या  वैद्ययास दांड होत असे. वदै्य असण्याचे ढोंग करिार्यास कठोर 

मिके्षची तरतूद केलेली होती.  

वैद्य कसां असावा याचे वितन सुशु्रत सांहहतते आढळत.े वैद्य, तनचचयी, धैयतवान, 

उिम स्मतृत असलेला, चाांगली वािी असलेला, आणि िाांत स्वभावाचा असावा. 

महवषत चरकान ेदेणखल या गोष्टीांचा पाठपुरावा केलेल्या आहे. त्याांच्या मताप्रमािे, 
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वैद्य हा सदृढ, ववनम्र, सत्यवादी, कौिल्यपूित, आणि तनभतय असावा. त्याचे हात  

स्स्थर व सांयममत असावे, मन मिस्तबद्ध असावे, आणि त्यान ेस्वत:च्या प्रौढी 

ममरऊ नये. तो लोकाना आरोग्य व रोगिववषयी समजाऊन साांगू िकला पाहहजे, 

तसेच तो सवतसामान्य लोक व ववद्वान लोकाांिी सांवाद साधू िकला पाहहजे; व  

याकररता त्याचकड े बुद्गधमिा व सांभाषि कौिल्य असाव्याला हव.े याकररता, 

वैद्ययान,े तत्वज्ञाववषयी अभ्यासू असावयाला हवे, व्यावसातयक चचातसरामध्ये 

भाग घ्यायला पाहहज.े तसचे त्यान े लोकसांवादमध्ये तनष्िात व्हायला पाहहजे. 

चरकान े औरषधोपचारा कररता प्राधान्य कसे ठरवाव े याच े सांकेतही (Triage) 

हदलेले आहेत.  

आयुवेदाच्या मुळाशी भारतीय तत्वज्ञानाची  

पाचवतभूमी आहे, वैषमिक आणि तकत िासरािी सांबांगधत न्याय. आयुवेदाचा सांबांध 

साांख्य तत्वज्ञानािी सुद्धा आहे. रोगतनवारि औषधोपचाराकररता रोग्याच्या 

नैदातनक रसायनस्स्थततचे ज्ञान करून घेण्याकररता वैद्ययाने उपयोगात 

आिावयाच्या “प्रततबोध व अथातपतती” ह्या वैिेिीक तत्वज्ञाच उपयोग करावा. 

रोग्याच्या स्स्थतीचा अभ्यास करण्याकररता, ‘न्या्य’ पद्धतीच्या आधारान े

रोग्याच्या पररस्स्थतीचे ज्ञान करून घेऊन, व रोगाची सद्दय स्स्थतत माहीत 

करून घेऊनच औषॉधोपचार सुरू करावा. महवषत चरक याांनी औषधी व महवषत 
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सुशू्रत याांनी िल्यगचककत्सा या दोन वगे वेगळ्या ववषयाांवर सखोल अभ्यास’ 

करून ग्रांथ तनममतती केली.                 

आयुवेदाची मूळ तत्वे: 

 आयुवेद असे म्हितो की, सांपूित 

ववचव पाच ततवतन ममळून बनलेले आहे. ते म्हिजे, वायु (Air), जल (Water), 

आकाि (Space or Ether), पथृ्वी (Earth) आणि तजे (Fire). ह्यानाच 

पांचमहाभूते म्हितात. याच्यािी सांबांगधत मानवी िरीरातील कफदोष, वपिदोष व 

वातदोष तनमाति झालेले आहेत. यालाच त्ररदोष म्हितात. आयुवेदा प्रमािे मानवी 

िरीरात सप्तधातु (Seven Tissues) आहेत, रस (Tissue Fluid), मेद (Fat 

& Connective Tissue), रक्त (Blood), अस्स्थ (Bone), मज्जा (Marrow), 

मास (Muscle) आणि िुक्र (Semen), आणि तीन मल (Waste Product), 

पुररष (Faeces), मूर (Urine) आणि स्वेद (Sweat).  
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पंचकमष   ही आयुवेदातील महत्वाची प्रकक्रया 

आहे. पांचकमत ही िरीराची अांतगतत व  बाह्य िुद्धी कररता आहे. यामुळे िररराचे 

पुनजतन, स्वच्छता व दीघातयु प्राप्त होत.े पांचकमातमध्ये पाच’ प्रकक्रया आहेत, 

ज्यामुळे िरीरातील ववषिव्ये बाहेर पडतात. ववरेचन (Purgation through use 

of  powders, pastes or decoction). वमन (forced therapeutic 

emesis by use of some medicines), बस्ती (Use of enemas 

prepared from medicated oils), रक्त मोक्ष (Detoxification of blood) 

आणि नस्य (Administration of medicines like decoctions, oils and 

fumes through nasal route). पांचकमातमध्ये तीन पायर्या आहेत. पूवतकमत, 

प्रधानकमत  
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व पचचातकमत. पूवत कमातमध्ये (Preparatory process of the body for  the  

therapy), प्रधान कमातमध्ये (the main process of therapy) आणि 

पचचातकमातमध्ये (consisting of regimens to be followed to restore 

digestive and other absorptive procedures of the body, back to  

the normal state).     

आयुवेदाचे आठ भाग आहेत. कायागचककत्सा (Internal medicine treatment), 

भूतववद्या (Treatment of psychological disorders), कुमार भतृीय 

(Paediatric treatment), रसायन (Pharmacology), वाजीकरिा (Treatment 

through aphrodisiacs and eugenics), िल्य (Surgical treatment), 

िालाकया(Otorhinolaryngological and ophthalmological treatment), 

अगदतांर (Toxicological studies).  

प्राचीन भारतात यामिवाय मसद्ध, युनानी, होममओपॅथी, योग व नाचरोपॅथी ह्या  

आरोग्य ववषयक पद्धती होत्या व आहेत. यातील युनानी ही ग्रीक मधून आलेली 

व इसववसन पूवत ४६०–३६६ मध्ये हहप्पोके्रटस ह्या ग्रीक वदै्यकान े िोधलेले 

पद्धत  आहे. होममओपॅथी ही जमतनीतून आलेली व १७वया ितकाच्या 

मध्यांतरात डा साम्युअल हाहनेमन यान े िोधलेली पद्धत आहे. पि ततला 

प्राचीन म्हित येिार नाही. नाचरोपॅथी ही देणखल जमतनीतून अगदी अलीकड े

म्हिज े१९ व्या ितकात आलेली आहे. परांतु, योगदितन ही पूरक पद्धती मार 

जवळपास वेदकाळापासून अस्स्तत्वात आहे व ती आयुवेदला पूरक आहे.  
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अग्ननकमष: 

साधारित: ३००० वषांपासून भारतात अग्ननकमष ही पद्धती अस्स्तत्वात आहे. 

अस्ग्नकमत म्हिज ेप्राथममकत: िररराच्या ववमिष्ट / ठराववक भागावर तनयांत्ररत 

पद्धतीन े गरम केलेल्या लोखांडाच्या दांडाने वेगवगेळ्या प्रकारच्या रोग ककां वा 

अतनयममतता नष्ट करण्या कररता स्पित करिे.  

 अस्ग्न (Fire) आणि कमत (Procedure) 

म्हिज ेअस्ग्नचा उपयोग करून रोगावर ववजय.  

ज े रोग िल्य गचकीतसेनेही बरे होत नाही ककां वा क्षारकमातनेही बरे होऊ िकत 

नाही अिा रोगाांकरीता अस्ग्नकमत वापरण्यात याव ेअसा उल्लेख आहे.  

दहणोपकरणा:  

याचा अथत अस्ग्नकमत करण्याकररता लागिार्या वस्त ु ककां वा साधने, उदाहरिाथत, 

औषधी, वस्तु वगैरे. आचायत सुशु्रतानी याची एक सूचीच हदलेली आहे.  

२) तवकदग्ध: वपपली, आजासक्रीडा, गोदांत, िवत, िलाक  
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३) मामसदग्ध: जांबावस्त िलाका, आणि’ धात ू 

४) मसरा, सांगध, अस्स्तदग्ध: मधू, गळू, स्नेह  

साधन:े अस्ग्नकमातकररता लागिार्या साधनाांची यादी महवषत सुशु्रत व महवषत 

वागभटिी हदलेली आहे. 

 

१) वलय  

२) त्रबांद ु 

३) ववलेखा  

४) प्रततसारि  

५) अधतचांि 

६) स्वस्स्तक  

७) अष्टपाद  
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याबाबत खरे तर अगधक ववस्तारान ेमाहहती उपलब्ध आहे, परांतु तो या लेखाचा 

ववषय नाही. अस्ग्नकमातत आधुतनक वैद्यक िास्रातील  

एलेस्क्रक कोटरी (Electric Cautery) व डायथरमम (Diathermy) ह्या  

सांकल्पना आढतळतात. भारतातील प्राचीन आरोग्यिास्र ककां वा वैद्यक िास्र वा 

िल्यगचककत्सा िास्रयावर प्रदीघत सांिोधन होऊ िकत ेयात काहीच िांका नाही, 

परांत ु प्रस्तुत लेख सवतसामान्य वाचकाांना आपल्या अमभमानास्पद आरोग्य 

सांपविचे मूळ सांस्कृत भाषते कसे दडलेले आहे एवढ्याच एका उद्देिान े

मलहहलेला आहे. अनके आांतरराष्रीय सांस्था अिा प्रकारच ेिोध तनबांध वळेोवळेी 

प्रमसद्ध करीत असतात, आयुवेदाचे व वैद्यक िास्राच ेववद्याथी व सांिोधक त े

सांदभत कररता पहात असतात. ज्या वाचकाना याबाबत अगधक स्जज्ञासा असेल 

त्याांनी जरूर अिा प्रकारच ेसांदभत साहहत्य पहाव.े इडके मार नकी खरे आहे की, 

आपल्या महान देिातील ज्ञानभांडार हे ववववध ववषयाांवर उपलब्ध आहे व ते 

सवतशे्रष्ठ व जगातील अत्यांत श्रीमांत भाषेत, म्हिजे सांस्कृत भाषते उपलब्ध आहे. 

त्याकररता प्रत्येकान ेसांस्कृत मिकिे आवचयक आहे.  
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सासामवेमवेदद  आणिआणि  संस्कृसंस्कृतत  

 

वेदनाम सामवेदोस्मि देवानामस्मि वासव: | 

इंद्रियणाम मनष्चस्मि भूतानामस्मि चेतना ||२२|| 

भगवतगीता: अध्याय १० 

 

भगवत गीत ेमध्ये श्रीकृष्िाने अर्जनुाला ववभूतत योगात स्पष्टपिे संगगतले आहे 

की, वेदांमध्ये मी सामवेदात आहे. यावरून हे लक्षात येत ेकी सव ु वेदांमध्ये 

सामवेद ककती महत्वाचा आहे. या लेखात पजढे र्ाण्यापूवी आपि प्रथम 

सामवेदाववषयी काही महत्वाच्या ठळक गोष्टी पाहू.  
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०१] सामवेद हा भारत-यूरोपा मधील सवाुत र्जना ग्रंथ असून, तो र्वळपास 

इसवीसना पूवी १७०० वषे ललहहला आहे. 

०२] सामवदे हा सव ुवेदांमध्ये सवातु लहान वेद आहे. त्यात एकूि १८७५ सूते्र 

आहेत; ज्या पकैी १७७१ सूते्र ऋग्वेदातून घेतली आहेत व फक्त ९९ सूते्र ही मूळ 

सामवेदातील आहेत. 

०३] सामवेद ही र्गातील सवाुत र्जनी सागंगतीक रचना आहे. तसेच मानवी 

साहहत्यातील संगीताववषयी सवाुत र्जने साहहत्य म्हिता येईल. त्यामध्ये, मंत्र, 

छंद, भाषशास्त्र असे ववववध प्रकार आहेत. ससामवेदाची रचना खास करून यज्ञ 

प्रसंगाच्या वळेी व ववशेष प्रसंगाच्या वळेी गाण्याकररता केलेली आहे।. 

०४] सामवेद संहहतेन ेऋग्वेद संहहततेून बरेचशे श्लोक ऋग्वेद संहहतेतून घेतले 

आहेत, खास करून ऋग्वेदाच्या आठव्या व नवव्या मंडलातून. 

०५] अततप्राचीन काळातील साहहत्यातून सजव्यवस्स्थत संगीतशास्त्र हे सामवेदाच्या 

शस्क्तशाली प्ररेिास्त्रोतातून झालेले आहे. 

सामवेदाचा अथ ुपाहू या आधी. समान म्हिर् ेगािे व वेद म्हिर् ेज्ञान. 

सजश्राव्य रचना व मंत्र म्हिर् ेसामवेद. सामवेदाची रचना ही र्वळपास अथववुेद 

व यर्जवेदांच्या बरोबरच झालेली आहे. सामवेदामध्ये छान्दोग्य उपतनषद आणि 

केन उपतनषद सामवेदामध्ये समाववष्ट आहेत ज्याचा अभ्यास खपू लोक करतात. 

ही दोन उपतनषदे ही प्राथलमक व मूलगामी अशी उपतनषदे आहेत. यांचा प्रभाव 

सहा भागांवर झालेला आढळून येतो; त ेम्हिर्,े तत्वज्ञान व वेदान्त. सामवेद हा 



 

 

मुकुुं द भालेराव  औरंगाबाद, महाराष्ट्र  २४ सप्टेंबर २०२०  

P
ag

e4
4

 

संगीता प्रमािेच नतृ्य कलेचाही प्रवतकु आहे. सामवेद गाण्याचे र्वळपास १०-१२ 

प्रकार आहेत. र्लैमतनया ही स्र्वंत असिारी सवाुत र्जनी सामवेद गायन पद्धती 

आहे. हे मंत्रांचे भांडार आहे. याला गाण्याचा ऋग्वदे असेही म्हिता येईल. 

सामवेदाची ललखाि पद्धती वेगळी आहे. त्यात अक्षरांच्या वर ककंवा मध्ये, 

अक्षरात ककंवा आकड्यात ललहहण्याची पद्धत आहे. 

      सामवेदाचे दोन मजख्य भाग आहेत. पहील्या भागात चार प्रकारच्या संगीत 

रचना आहेत, तर दजसर्या भागात तीन रचना आहेत. गानसंग्रहात दोन भाग 

आहेत, ग्रामगेय व अरण्यगेय; तर अगचकेुत पूवागुचका व उत्तरारगचका असे दोन 

भाग आहेत. पूवाुगचकेत एकूि ५८५ एका कडव्याचे गद्य ललखाि आहेत आणि 

ते दैवता प्रमािे रचलेले आहेत. उत्तरारगचकेत त ेकमवुवधी प्रमािे आहेत. 

ग्रामगेय काव्यरचना ह्या गावातील लोकांना गाण्याकररता आहेत, तर 

अरण्यगेयातील रचना ह्या साधूसंत, योगी व सन्यासी यांना अरण्यात 

गाण्याकररता आहे. 

          ऋग्वेदाप्रमािेच, सामवेदाची सजरुवातदेणखल अस्ग्न आणि इंद्र 

यांच्याववषयीच्या मंत्रानीच होत;े परंतज त्यात अस्पष्ट तत्वज्ञान व ताककुक 

संकल्पनाकड ेउतरत्या क्रमािे वळत.े सामवेद हा बाकीच्या वेदांसारख वाचण्या 

करता नाही, तर गाण्याकररता व ऐकण्याकरीता आहे. तो श्रविीय आहे कारि 

केआरतातो च त्याकररताच रचलेला आहे. संगीत, ध्वतन व गहन अथ ुयांचा सजंदर 

संगम म्हिर् ेसामवेद. ऋग्वेदातील सूते्र गेय बनवून गाण्याकररता व 
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ऐकण्याकररता रचलेली आहेत. उदा. 

“अग्न आ याहह वीतये (Agna a yahi vitye) rugved 6.16.10 

Samveda transformation (Jaiminiya manuscript) 

“OgnaI/ayahiva/ta ya I ta ya I /” 

Itmeans“OAgnicome tothefeast.” 

“हे अस्ग्नदेवा, आपि या सभारंभा कररता यावे असे मी आपिास आवाहन 

करतो.” 

       छंदोग्य उपतनषद हे सामवदेाचाच भाग असून त्याचा अभ्यास 

तत्व्ज्ञानाचा अभ्यास करण्या कररता र्ास्त केल्या र्ातो. साक्षात वेदमूतत ु

आहदशंकराच्यायाुनी छंदोग्य उपतनषदाचा उल्लेख वेदान्त सूत्र भाषयात एकूि 

810 वेळा केलेला आहे. छानदोग्य उपतनषद हे सामवेदातील तत्वज्ञानाववतनद्य 

भागाववषयी आहे. भारतीय नतृ्य व अलभर्ात संगीत यांचे मूळ सामवेदाच्या 

गेयता व सागंगतीक स्वरुपात आहे. 
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सामवेदामध्ये मंत्र व गाण्या लशवाय, संगीत वाद्द्यांचा उल्लेखही आहे. 

सामवेदातच “गांधववुदे”समाववष्ट केलेला आहे. सामवेदासंवेदतील मंत्रांची रचना 

व स्वरूप यांच्याच पे्ररिेतून भारतीय अलभर्ात संगीत व प्रदशनुीय कला याचे 

मूळ असल्याचे अनके संगीतकारांचे मत आहे. सामवेदाचा र्न्म हा यज्ञकम ु

करण्याच्या वेळी म्हिावयाच्या गतीबद्ध व ् सूमधूर मंत्र उच्चारण्याकररता 

झालेला आहे. यज्ञा मध्ये देवांची प्राथनुा करून त्यांना आवाहन करण्याची पद्धत 

पूवापुार चालत आलेली आहे. तसेच यज्ञामध्ये हवीय अपिु करताना मंत्र 

म्हिण्यासाठी एक लयबद्ध व सजश्राव्य रचना हाही सामवेदाचा उद्देश होता व 

आहे. र्सा एक श्लोक आपि ऐकलेला आहे, “ब्रम्हाम्हपिुमं ब्रम्हहवीर, ब्रम्हाग्नो 

ब्रम्हिाहजतमं|ब्रम्हैव्तेन गतंव्यमं, ब्रम्हकम ुसमाधीना:||”  

   त्याकाळी यज्ञाच्या वळेी र्े ऋवष मंत्र म्हित असत, त्यांनी त्यांच्या 

सोयीसाठी, ऋग्वेदातील निवडक मंत्र, ज े की गाण्यागणयकरिता सुयोग्य होत े

त्याचे संकलन केले. अशा संकललत केलेल्या गेय मंत्राच्या संग्रहास पजढे र्ाऊन 

सामवदे संहहता असे नाव पडले असावे. ससामवेदातील बहजतके मंत्र हे गायत्री 

छंदामधील आहेत.  

    “एसा उ समा | वग वई समईयसा सा कामास सेती तत समाह समत्वाम | 

यद व एवा समाह प्लजलसना समो मसाकेना समो | नगेना समा इलभस त्रत्रभीर 

लोकइथ समो |नेना सवेना तस्म्द वी समा | असिूते समानह सईयूयाम 
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सलोकतामं | 

या एवाम येतत साम वेद |” बहृदारण्य उपतनषदात (१-३-२२). 

        सामवेद खरोखरच ऋग्वेदातील तनवडक मंत्रांचे सजश्राव्य स्वरुपात गायन 

करण्याची आखीव व रेखीव महान केलाकृती आहे. ऋग्वदेातील मंत्राना गेय 

स्वरूप देण्या कररता त्या मजळ मंत्रानािा थोडसेे बदलले, लाबंववले, त्यातीलत 

काही उच्चार बदलले, आवार्ातील चढउतार तयार केले. गाताना शबदांना 

तरंगण्यासारखा आभास तनमािु केला. स्वरांचा प्रके्षप केला ककंवा त्यात काही 

अथहुीन स्वर उपयोगात आिले, र्से की,“स्तोभ”(आनंदातून तनमाुि तनघिारा 

आवार्), र्सा की, होई, होय, होवा, हाई, हाऊ, ओइई, आई, हा, हो, ऊहा, तायो 

वगैरे. सामवेदात गाण्याकररता प्रत्येक मंत्रचा हा उच्चार हा लांबवलेला 

(Elongated) आढळतो.  

     सामवदेातील मंत्र म्हििार्या ऋवषना ऊदगत्रजस (उदगीता म्हिर् े गािे 

म्हििे मोठयान)े. छान्दोग्य उपतनषदात, (१.३.६), या सूत्रात, उदगीता या 

शबदाचा संधीववग्रह, ऊद म्हिर् े श्वास (प्राि) खूप उंच आवार्ात घेिे, गी 

म्हिर् े(वाक) आणि स्थ म्हिर् ेज्यात हे सव ुस्स्थत आहे.  

त्याकाळात र् ेऋवष यज्ञ करताना मंत्र म्हित असत, त्यांना “उद्ग्थसृ” असे 

म्हित. या शबदाचे मूळ उदगीता म्हिर् ेमोठ्या आवार्ात गािे म्हििे असा 

आहे. 
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“अथ खलू उदगगतक्ष्ररनाय उपालसता उद-गी-था इतत | प्रािा इव्होत | 

प्रनेिा हय उत्तीसस्स्थती | वगगगह | वाको हा गगरा इतत अकक्षत े | 

अन्ंनाम थाम | अन्न े हहदम सवाुम स्स्थतम |” च्छांदोग्य उपतनषद (१.३.६) 

“सा”म्हिर् ेऋग्वेद मंत्र व “म”म्हिर् ेवेगवगेळ्या रचना असे म्हटले आहे. 

सामवदे संहहतेची रचना ही उद्गाथसृ याचं्या’ सोईकलररता झाली होती. अशा 

उद्गातसृ च्या समूहात तीन ऋवष असत. त्यांना प्रस्थोथ,ृ उदग्थ ृव प्रगथहरथा 

असे म्हित. हा सामगान करिार समूह सामगान पाच पातळ्यानमध्ये करीत 

असत. 

       प्रस्थाव: मंत्राच्या सजरुवातीचा भाग प्रसथोथ ृगात असत आणि त ेखोल 

आवार्ातील “हजंकार”करून करतगात असत.   

उदगीता: ह्या चरिात, उद्गाथ ृ ऋग्वेदातील मंत्र पठि करीत असत व त े

त्यांच्या गायनाची सजरुवात “ओम”ह्याचा ववस्तारपूवकु ध्वतन करूनवापरुन करत 

असत. 

प्रतीहारा: श्लोकांचा मध्य भाग हा मोठ्या आवार्ात प्रगथहाथाु करीत. ह्याचा 

उद्देश ज्या देवतेची आराधना करावयाची आहे त्याना प्रसन्न वाटाव ेअसा होता. 

उपद्रव: मजख्य ऊदगरथ ृपजन्हा गान करायचे.   

तनधान: श्लोकाचा अतंतम भाग वरील सव,ु एकत्र लमळून करीत असत व त्याची 

सजरुवात ववस्तारलेल्या (Elongated)“ओssssssssssssम”ने करावयाची असते. 
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वरील पद्धतीने मंत्राचा तीन वेळा उच्चार करण्याला “स्तोम” असे म्हितात. 

काही हठकािी याचा उल्लेख पाच वेळा मंत्रोच्चार करावा असाही आहे, तर काही 

हठकािी सात वळेा व त्यास भस्क्त म्हटल्याच ेउल्लेख आढळतात. 

 
उच्चारण्याचे शास्त्र: तैतररय उपतनशदामध्ये, ध्वध्वतंनशास्त्र व मंत्रोचार याचा 

उपयोग कसा करावयाचा याववषयी ववस्ततृ वववेचन केलेले आहे. त्यात उच्चार 

करण्याचे सहा महत्वाचे पैलू ववशद केलेले आहेत; ज्यात, वि ु(Syllable), स्वर 

(Accent), मात्रा (Duration), बलम (Stress) आणि सम (Even Tone) या 

ववषयी ललहहलेले आहे. यातील पहीले चार शजद्ध उच्चार करण्याववषयी आहेत 

तर, शेवटचे दोन संपूि ु वाक्य ककंवा पूि ु स्तोत्र म्हिण्याववषयी आहे. 

 

“ओम लसक्षाम व्याख्यास्यामह | विहु स्वरराह | 

मात्रा बलम | समा संतानह | इतयजक्ताह लशक्षाध्यायह ||”तैतररय.उपतनषद.(१.२)  

 

वि ु म्हिर् े प्रत्येक स्वतंत्र शबदाचा (ज्यात स्वर व व्यरं्न े आहेत) शजद्ध 

उच्चार. स्वर म्हिर् ेशबदाचा उच्चार कसा (उद्द्त, अनजद्द्त ककंवा, स्वरीत) 
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करावयाचा. मात्रा म्हिर् ेएक शबद उच्चार करण्याकररता ककती वळे घ्यावयाचा. 

चार प्रकार आहेत त्याचे. हस्व,ु एकदम छोटा कालावधी छोट्या शबदाकंररता; 

हदघ,ु म्हिर् ेलाम्ब कालावधी लांब व्यरं्ना कररता, प्लजटम, ज्याचा कालावधी 

अगधक मोठा आहे; आणि चौथा, अधी मात्रा व्यरं्ना कररता अधी मात्रा ज्या 

बरोबर एकही स्वर नाही. समस्वरा: सजरूवातीला, सामगाना कररता फक्त तीन 

मधजरालाप, उद्द्त, अनजद्द्त आणि स्वरीत. त्यावेळी मंत्र म्हििानायाुना 

साथसंगत करण्याकररता फक्त तीनतारी वाद्य (वविेसारखे) होत.े ती 

सामगािातील गािी बहजधा, ग ग रे रे सा सा असे असावेत. तशा प्रकारचीचे 

गायन सजक्त ेगाण्याकररता सजयोग्य असावेत. त्या तीन मधजरालापतील फरक हा 

की, त ेतालव्य, उचईच्य ककंवा तनचईच्या यावरून करतात. सामगानातील अक्षरे 

ललहहण्याच्या पद्धतीमध्ये उद्द्त ललहहण्याकररता अक्षरावर १, अनजद्त्त कररता 

अक्षरावर २ व स्वरीत कररता अक्षरावर ३ ललहहतात.  

उदा: 

२ ३ १ २ ३१२ ३ २ ३१ २ 

अग्ि आ याहह वीतये ग्रुिाणो हव्य दातये 

Udatt: (1) आ, त, व्य, 

Svarita: (2) अ, या, ये, िो, दा 

Anudatta: (3) ग्ि, वी, णा, ह 

Prachaya: हह, ग्र,ु त, ये 
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नारदीय लशके्षक्षा मध्ये समास्वरारतील मधजरालाप वेिज मध्ये म, ग, रे, सा, ध, 

नी आणि प असे आहेत. 

 

 
वेिजस्वर 

 
1 मध्यमा म 

2 गंधवा ु ग 

3 ऋषभ रे 

4 षड्र् सा 

5 तनषाद तन 

6 धैवत ध 

7 पंचम प 

नारदीय लशके्षमध्ये (१.५.३; १.५.४) प्रत्येक स्वर हे ववववध पक्षांनी ककंवा प्राण्यांनी 

काढलेल्या आवार्ावरून ठरववले आहे प्रततपाहदत केले आहे; र्से, बैलावरून 

ऋषभ, क्रौंच पक्ष्याच्या आवार्ावरून मध्यम, हत्तीच्या गचत्कारावरून तनषाद, 

कोककळेच्या सजमधजर आवार्वरुन पंचम अशा प्रकारे ठरले आहेत. 
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सामगानातील नाव गचन्ह सामवेदस्वर पक्षी / प्रािी / ध्वतन 

मध्यमा म स्वररता सारस 

गांधव ु ग उद्त्त बकरी 

ऋषभ रे अनजद्त्त बैल 

षड्र् सा स्वररत मोर 

तनषाद तन ऊदत्त हत्ती 

धैवत ध अनजद्त्त घोडा 

पंचम प स्वरीत कोकीळ 

त्या काळात ध्वतनग्राहक (Microphone) व ध्वतनवधकु (Loudspeaker) 

नसल्यामजळे, सामगान हे मोकळ्या, उघड्या, मोठ्या, प्रशस्त र्ागेत, परंतज वर 

प्रागभार (Canopy) असलेल्या हठकािी गात;, र्ेिे करून सवाांना स्पष्टपिे ऐकू 

येईल व त्या पररस्स्थगथतीत र्र गाण्यामध्ये “म ग रे सास ध” हे सजराावट 

असतीाेल तर फक्त येखाद्या छोट्या खोलीत त ेऐकू येईल;, परंतज र्र स्वर “सा 

तन ध प ग”असे तार सप्तकापासून सजरू होत असतील तर सवाांना सहर्पिे 

ऐकू येईल. ह्या दृष्टीकोिातून “सा तन ध प ग” हे स्वर, “म ग रे सा ध”

यापेक्षा र्ास्ती सजयोग्य आहेत. सामवदेाला पंचम वेद असेही म्हितात. 
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“वीिावादनत्तवर्ानह श्रजततर्ातीववसरदाह | 

तालज्ञानस कप्रयसेना मोक्षमागमु तनयच्छती ||” (याज्ञवल्क्यस्मतृतसी- ३.११५ ) 

 

मनाला व अंत:करिाला अततशय आनंदीत करिार्या सव ुकलामंध्ये सवोकुृष्ट 

संगीतच असे आहे, ज्यामध्ये भावनांच्या सव ुछटा प्रसतृ करण्याची क्षमता आहे. 

या कलेचा यथायोग्य अभ्यास केला तर त्यातून मजक्तता व मोक्ष प्राप्ती होऊ 

शकते. काव्यवाचन व नतृ्य हे काव्यगायना बरोबर केले तर त ेमंत्रोचाराईतकेच 

शे्रष्ठ आहे.   

पाठयम नाट्यम तथा गेयम लसत्रावा आहदत्रमेवा का | 

वेदा मंत्राथ ु वाकनेही सामाम हयतद भववष्यती || २६ || 

देवाच ेदेव इंद्र याचं्याकडून मी असे ऐकले आणि हो भगवान शंकराकडूनही ऐकले 

की संगीत गेय ककंवा वाद्यावर वार्ववलेले, हे अततशय खूप शजद्ध व अततशे्रष्ठ 

आहे, ववलशष्ट काळी पववत्र नदीत स्नान ककंवा एखादा मंत्र हर्ार वळेा 

म्हटल्यापेक्षाही र्ास्ती मौल्यवान आहे. हहतावह आहे. 

“शू्रतम मया देवदेवात तत्तावताह शंकेरागधतम | 

स्नान र्प्य सहा शे्रभ्या पववत्रम गगता वादीतम || २७ || 

ज्या ज्या हठकािी शजभ गाण्याचे मंगल ध्वतन आणि नतृ्याचे संगीत वारंवार 

ध्वतनत होत,े त्या हठकािी कधीही अशजभ घटना घडत नाही. 
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“यस्स्मन नाट्टोद्य नत्त्यास्या गीतपाठ्या ध्वनीह शजभ | 

भववस्यत्या शजभम देसे नैव तस्स्मन कदाचन || २८ || 

कनाुटक अक्षरे हहदंजस्थानी पद्धत पास्श्चमात्य 

षड्र् षड्र् षड्र् C 

शजद्ध रे १ कोमलऋषभ D Flat Db 

चतजश्रजती रे२ तीव्र ऋषभ D 

सदारना ग ग१ कोमल ग E Flat Eb 

अंतरा ग ग२ तीव्र ग E 

शजद्ध म म१ कोमल म F 

प्रती म म२ तीव्र म F Sharp F+ 

पंचम प पंचम G 

शजद्ध ड ड१ कोमल ड A Flat b 

चतजश्रजती ड ड२ तीव्र A 

कैलसकी न न१ कोमल न B Flat Bb 

काकली न न२ तीव्र न१ B 
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यज्ञाच्या देवता कड ेपहहले असता असा एक कयास बांधता येतो की, मानवाने 

अतत प्राचीन काळात, कदागचत भयामजळे, वा वाटिार्या लभतीपोटी आपल्या 

भयाला वाट करून देण्याकररता व त्याचबरोबर त्या दृश्य शस्क्तना पाहून त्याच्या 

तोंडून र् ेस्वर बाहेर पडले असतील तेच स्तवन, ककंवा प्राथनुा यास्वरुपात प्रगट 

झाले. मी असे मजळीच म्हित नाही केवळ लभततयजक्त अतं:करिामजळेच त ेशबद 

नकळत आपोआप बाहेर पडले; त्यापेक्षा असे म्हििे र्ास्त संयजस्क्तक ठरेल की 

मानवाच्या त्याही स्स्थतीत व पररस्स्थतीत त्या ऋषींनी र्ािीवपूवकु सचेतपिे ती 

रचलेली आष ुस्तजततस्तोते्र आहेत. त्यात लभतीपेक्षा आदर, प्रेम, आस्था, आपजलकी, 

ओढ ही र्ास्त अनावरपिे र्ािवते. 

त्या स्तोत्रातील प्रमजख देवता व त्याच्याववषयी थोडीसी माहहती पाहिे येथे योग्य 

ठरेल. 

 

०१) अस्ग्न: अग्नीचे तनवास पथृ्वीवर असून त्याची अनजभूतत सहर् शक्य आहे, 

मात्र त्याच ेयथोगचत स्थान यज्ञाचे यज्ञकजं ड आहे. वैहदक काळापासून पूर्नीय 
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देवतांमध्ये इंद्रा नंतर अग्नीचा क्रम येतो. 

०२) इंद्र: इंद्राचे तनवासस्थान अंतरीक्ष आहे. वहैदक काळापासून सव ुदेवतांचा 

प्रमजख इंद्र असे मानले र्ात.े इंद्रास सोमपान फार वप्रय आहे. इंद्राचे अमोघ अस्त्र 

“वज्र”,हे महवष ुदधीची ऋषींच्या हाडांपासून बनलेले आहे. इंद्राच्या प्रमजख 

कतवु्यामध्ये प्रकाश, पर्नु्य व सव ुप्रकारची संपती देिे हे आहे. 

०३) सोम: सोमाचा तनवास पथृ्वीवर आहे. सोम ही वेली उत्तर भारतात डोंगरावर 

आढळते. त्या डोंगराचे नाव “मजर्ावम” असे आहे. त्या वेलीना वाटून त्याचा रस 

काढल्या र्ातो व त्यापासून तनघिार्या रसाला शजद्ध केल्यानंतर र्ो अकु राहतो 

त्याला “पवमानम”असे म्हितात. 

०४) उषा: उषा स्त्री देवता आहे. उषेचे तनवासस्थान अंतररक्ष आहे. सूयोद्यापूवी 

उषा ततच्या आकषकु लाल र्ंगाने दृगोच्छर होत.े 

०५) सूय:ु सूयाुचेही तनवासस्थान अतंरीक्ष आहे. ववश्वाचा आत्मा सूय ुआहे. सूय ु

सवाांना आरोग्य, गररमा (तरे्) व ताकद / शस्क्त (ववतसलमन D) प्रदान करतो. 

०६) ववष्िज: ववष्िजचेही तनवासस्थान अतंरीक्षच आहे. ववष्िज सवसु्थळी उपस्स्थत 

असतो असे मानल्या र्ाते. ववष्िजला संपूि ुववश्वाचे शस्क्तस्थान मानल्या र्ाते. 
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आता थोडसेे आधजतनक उपलबध ग्रंथववशयी पाहू. 

तजलनात्मक दृष्ट्या अलीकडच्या काळातील संगीत शास्त्रावरील प्रलसद्ध ग्रंथ व 

ग्रंथकार पाहू. 

अ) पं. द्वत्तल – द्वत्तलम 

आ) पं मतगं – बहूद्देशी 

इ) पं र्यदेव – गीतगोववदं 

ई) पं शार्ङ्ुग्देव – संगीत रत्नाकर 

उ) पं लोचन – रागतरंगगिी 

ऊ) पं रामामात्य – स्वरमेल कलातनधी 

ऋ) पं पजंडरीक ववटठ्ल – रागच्न्द्रोदय इत्याहद 

ऌ) पं सोमनाथ – रागववबोध 

ऍ) पं दामोदर – संगीत दपिु 

ऎ) पं अहोबल – संगीत पाररर्ात 

ए) पं भावभट्ट – ववलासंकज श रत्नाकर 

ऐ) पं श्रीतनवास – रागतत्व ववनोध 
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ऑ) पं कृष्िांनंद व्यास – राग कल्पद्रजम 

ऒ) पं अप्पा तजळशी – संगीत शस्त्रदीवपका 

ओ) पं वव ना भातखडं े– हहदंजस्तानी संगीत पद्धती 

औ) पं वव दी पलूस्कर – संगीत बाळबोधाहद 

वरील सवाांमध्ये सारर्ङ्ग्धर ह्यांनी अत्यंत उत्कृष्ट ललखाि शास्त्रशजद्ध पद्धतीन े

ललहहले आहे. 

देवगगरी नपृागश्रत शारंग्धर पडंडत | ग्रंथ रतं्नाकर शे्रष्ठ द््क्षनंोतर संमत ||२२|| 

नाट्ट्य शास्त्र बहृद्देशी ग्रंथमान्य रत्ंनाकरा|गीत वाद्य नतृ्यत्र्यये ववशेषत्व 

रत्ंनाकरा ||२३|| 

स्वर, राग, प्रकीर्ंनाख्य प्रबंध, ताल, वादन| नतनुात सप्ताध्यायी संगीत 

शास्त्रभूशि ||२४|| संगीत भारती 

संगीत रत्ंनाकरामध्ये एकूि आठ प्रकरिे आहेत. ती अशी, 

०१) पदाथसंुग्रहप्रकरिम 

०२) वपडंोत्प्त्तीप्रकरिम 

०३) नाद-स्थान-श्रजतत-स्वर-र्तत-कज ल-दैवत-वपच्छन्दो-रसप्रकरिम 

०४) र्ीआरएएन-मूर्छनुा-क्रम-तान-प्रकरिम 

०५) साधारन प्रकरिम 

०६) वर्ंनालंकार प्रकरिम 

०७) र्ाततप्रकरिम 
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०८) गीततप्रकरिम 

यालशवाय, त्या पजस्तकाच्या शेवटी सात अनजबंध सजद्धा र्ोडलेले आहेत. 

अनजबंध: 

०१) श्रजततवीिास्वरग्रामबोगधनी 

०२) शजद्धस्वरववकृतम्बरपट्टीका 

०३) मूछुनानामबोगधनी 

०४) मूछुनाभेदा 

०५) ज्यात्त्यष्ठादशकववमशनुी 

०६) स्वरप्रस्तार 

०७) श्लोकानामधाुनजक्रमिीका 

संगीतरत्ंनाकर हा अत्यंत सजंदर, ववस्ततृ व महहतीपूि ुअसा संगीतावरील ग्रंथ 

आहे. संस्कृत व संगीत प्रलेमनी एक शोध तनबंध अवश्य वाचवा. Therapeutic 

Aspects and Science Behind Raga Chikitsa by Shambhavi Das. 

[Shambavi Das, 2019, Int J Recent Sci Res. 10 (10), pp.35266-

35269.DOI: http://dx.doi.org/10.24327/ijrsr.2019.1010.4068] 

हा लेख पररपूि ुकरण्यापूवी थोडक्यात, माझ ेवपतवृ्य, स्व. राष्रीय संस्कृत पंडडत 

अच्यजत बाळकृष्ि भालेराव यांनी ललहीलेल्या संगीत भारती, या पजस्तकातील काही 

श्लोक “संगीतपरंमपरासूत्र”स्वरुपात आहे. ते खाली उधतृ करतो. 

गीत शोध ववधात्याचा, भरता बोध र्ाहला | 
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आहददेव सभेमध्ये, गीतनाद तननादला ||५|| 

र्गाची वेद ही माता, साम संगीत माऊली | 

गांधव ुवेद ही संज्ञा, संगीता रूढ र्ाहली ||६|| 

गानी नारद गंधव,ु श्रीकृष्ि वेिज वादनी | 

नतनुी आहददेवाच्या, गीत वाद्य नतृ्य ध्वतन ||७|| 

वीिाममजु्ञ सजग्रीव, संगीतज्ञ रावि | 

भेरी मदृ्र्ङ्ग वाद्यांचे, रामायिी तननादन ||८|| 

श्रीकृष्ि वार्वी वेिज, पाथ ुवीिा ववशारद | 

गातयका उत्तरा उषा, शोभे संगीत भारत ||९|| 

गचत्रसेन गंधव,ु उवशुी अप्सरागि | 

संगीतशास्त्र ममजु्ञ, देवरार् सभार्न ||१०|| 

काललदास र्ग्गनाथ, गीत साहहत्य केसरी | 

स्वरांचा गंध स्वर्छंदे, घेती देती महीवरी ||११|| 

लशक्षात्रय श्रजततस्मतृत, सव ुसंगीत मातनती | 

पजरािग्रंथ साहहत्य, संगीतशास्त्र शंसती ||१२|| 

वैहदकोपतनश्त्काल, पजराि बौद्ध र्ैन ही | 

गजप्त मजस्स्लम आर्ङ्ग्लाहद, संगीत सावकुालही ||१३|| 
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मी काही संस्कृत पडंडत नाही ककंवा हा लेख म्हिर् ेआचाय ुपदवी कररता केलेले 

संशोधनही नाही. हा संस्कृत सप्ताहाच्या तनलमत्तान े अभ्यास करून ललहहलेला  

फार तर लघज तनबंध आहे.  

मानस:  

प्रबंधगजिसंदोह, शास्त्र गजरुकृपेमजळे | प्रबंधदोष सारे त,े माझ्या मंद प्रज्ञेमजळे || 

वाचनी गचतंनी र् े र्े, तयांचे व्यक्त गचतंन | न्यूनाततररक्त पजरत्यथ,ु 

तज्ञपादालभवंदन || 

श्रीगिेश र्गदंबा, सद्गजरू चरिापिु | कृतत सामवेदसंगीत, सेवा सवालुभनदंन || 

संस्कृतभारती सेवाथ,ु केले अल्प प्रयत्नही| ललहीले अल्पज्ञानान,े इतत मजकजं दायन|| 

 

 

 

 

संस्कृसंस्कृतत  आणिआणि  गणितगणित  ––  एकएक  परामशुपरामशु  

संस्कृत आणि गणित अथाुत सांस्कृततक गणितशास्त्र 

[Ethnomathematics] 



 

 

मुकुुं द भालेराव  औरंगाबाद, महाराष्ट्र  २४ सप्टेंबर २०२०  

P
ag

e6
2

 

यथा लसखा मयूरानाम, नागानाम मन्यो यथा | 

तद्वत वेदागंा सहत्रानाम, गणितं मजधनुाम स्स्थतम || 

 

 

ज्याप्रमािे, मोराच्या डोक्यावर तरूा असतो, नागाच्या मस्तकावर मिी असतो, 

त्याचप्रमािे, सव ु वेदागं शास्त्रामध्ये गणित खूप महत्वाचे आहे.  

ह्या लेखात आपि संस्कृत मध्ये गणित या ववषयाचे काय काय साहहत्य 

उपलबध आहे हे पाहिार आहोत. र्गभरात बर्याच काळपयनु्त अशी समर्ूत 

होती की बीर्गणित, त्रत्रकोिलमती वगरेै गोष्टी ह्या पास्श्चमात्य देशांनी प्रथम 

शोधून काढल्यात, पि त ेखरे नाही. बीर्गणित, त्रत्रकोिलमती ह्या ववषयांचा 

अभ्यास व शोध खूप पूवी म्हिर् ेइसववसनापूवी भारतीय संशोधकानी लावला. 

पूवीच्या काळी दळिवळनाची साधन ेफारशी उपलबध नव्हती. र्लमनीवरून ककवा 

समजद्रमागे दजसऱया देशाशी व्यापाराकररता संबंध येत होते. उपल्बद्ध माहहतीवरून 

असे लक्षात येत ेकी गजर्राथ व केरळ या दोन राज्यातून सवातु र्ास्त व्यापार 

चालत असे. कदागचत या मागाुन ेकाही गणितातील व इतर शोध मध्यपूवेच्या 
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देशात व तेथून यजरोवपय देशांमध्ये पोहोचले; आणि त्याही काळात भारतात 

दस्तऐवर् र्तन करण्याच्या पद्स्ध्त कमी होत्या ककवा दस्तऐवर् ठेवण्याचे 

महत्व लक्षात आले नसावे, त्यामजळे देशाबाहेर गेलेल्या ज्ञानसंपदेवर बाहेरच े देश 

हक्क सागंू लागले. अर्ूनही भारतात अतत प्राचीन वा प्राचीन काळात ऋवष 

महषींनी व शास्त्रज्ञानी महत्वाच ेशोध गणितात व ज्ञानाच्या इतर शाखात, र्से 

रसायनशास्त्र, ववमानशास्त्र, औषधीशास्त्र, श्ल्यगचककत्सा, धातजशास्त्र, 

ववद्यजतशास्त्र भारतात लावले आहेत हे स्वीकारल्या र्ात नाहीत; याच ेकारि 

काही अंशी मानववशंशास्त्र व काही अंशी संस्कृततशास्त्र यात आढळत.े 

आत्ता आताच्या काळात र्से र्ागततक पातळीवर योगाचे महत्व पटले, व 

सध्याच्या करोंना महामारीत आयजवेदाकड े लक्ष गेले व सरकारने आयजवेदात 

रोगप्रततकारक शस्क्त असल्याचे मान्य करून त ेसवाांनी घ्याव ेअसे सजचववले. 

यावरून एक तनष्कष ुअसा काढता येईल की, भारतात स्वालभमानाचा तनदेशांक 

आधीच्या तजलनेत वाढला आहे. या संदभाुत र्गप्रलसध्द शास्त्रज्ञ अलबटु 

आइनस्टाईनने काढलेले ऊद्गार महत्वाचे आहेत, “र्गान े भारताचे उपकार 

मानावयास पाहहर् ेकी भारतान ेर्गाला श्यजन्याच्या रूपान ेमोर्ायला लशकववले; 

अन्यथा कज ठलेही वजै्ञातनक संशोधन करता येिे शक्यच झाले नसत.े” 

सवसुाधारिपिे वेदाचंा काळ पाच हर्ार वष ु होता असे मानण्यात येते; परंतज 

नजकतेच एक संशोधन पजढे आले की श्रीकृष्िाची द्वारका ३२००० हर्ार वषाुपूवी 

अस्स्तत्वात होती. हे संशोधन र्र खरे असेल व महाभारत काळाच्या आधी 
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वेदांची इयेरचना झालेली आहे ही मान्यता आहे, तर सहास्र्कच वेदांचा काळ 

त्यापूवीचा होता. एखाध्या ग्रहशास्त्र ककवा खगोलशस्त्रज्ञाने याची पडताळिी 

करून बघावी. आपि आता, सजरूवातीला थोडक्यात गणिताचा कसा ववस्तार होत 

गेला हे पाहूया. सवातु प्राचीन भारतीय गणित शास्त्रज्ञ इसवीसनापूवी खालील 

प्रमािे होते.     

०१) महवष ुभाष्कर-१: इसवीसनापूवी ६०० – ६८० 

०२) महवष ुवराहलमहीर: इसवीसनापूवी ५०५ – ५८७ 

०३) महवष ुआयभुट्ट: इसवीसनापूवी ४७६ – ५५० 

०४) महवष ुपाणििी: इसवीसनापूवी ५२० – ४६० 

०५) महवष ुवपगंला: ३०० – २०० 

०६) महवष ुभद्रसाहू: २९८ 

इसवीसना नतंर गणितात महान काय ुकरिारे शास्त्रज्ञ खलील प्रमािे आहेत. 

०१) महवष ुउमासवती: १५० 

०२) महवष ुयतीवषृम: १७६ 

०३) महवष ुआचाय ुसतखगंम: २ रे शतक 

०४) महवष ुकात्यायन:3३ रे शतक 

०५) महवष ुमहावीरस्वामी: ६ वे शतक 

०६) महवष ुबौद्धायन: ८ वे शतक 

०७) महावीर आचाय:ु ८०० ते ८७० 
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०८) श्रीधर: ८७० त े९३० 

०९) आयभुट्ट – २: ९२० त े१००० 

१०) श्रीपतत लमश्रा: १०१९ त े१०६६ 

११) भाष्कर – २ : १११४ त े११८५ 

१२) परमेश्वरा: १३७० त े१४६० 

१३) र्षे्ठदेवा: १५३० 

१४) गचते्रभानू: १५०० ते १५७५ 

आता सववस्तरपिे, क्रमश: कशाप्रकारे गणितात अनके गणित तज्ञानी मोलाचे 

काम केले त ेपाहूया. हरप्पा, मोहोर्ोदारो व लसधंज खोर्यात केलेल्या उत्खननात 

प्रत्यक्ष गणितीय संकल्पना वापरल्याचे पजरावे आढळले आहेत. लशधूं नदीच्या 

खोर्यात वीट उत्पादकानी तयार केलेल्या बाधंकामाच्या ववटांचा आकार ४:२:१ 

असा प्रमािबद्द आढळला. हे आकारमान ववटांचा उपयोग करून बांधावयाच्या 

इमारतीच्या सक्षमतेच्या व हटकाउपिाच्या दृषीटीन ेमहत्वाचे आहे. त्यांनी त्या 

काळात वर्नाच्या प्रमातनत पद्धतीचा उपयोग १/२०, १/१०, १/५, १/२, १, २, ५, 

१०, २०, ५०, १००, २०० आणि ५०० केला व त्याचबरोबर प्रत्येक एककाचे वर्न 

अंदार् े२८ ग्राम्स असे ठेवले. त ेवेगवगेळ्या आकाराच्या ववटा तयार करीत 

असत. ह्याच प्रमािे, त्यांनी लांबी मोर्ण्याकररता अततसूक्ष्म व अचूकतेची 

पद्धत असिारी मावपका (Measuring Scale) तयार केलेली आढळली. त्या 

मापीकेच्या एका भागाची लांबी साधारित: १.३२ इंच ककवा ३.४ सेंटीमीटर इतकी 
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आढळली. एका एकक समान\ दहा भागात ववभागलेले होते. संख्या ललहहण्याची 

पद्धत शंभराकररता (शत) १०२, हर्ाराकररता (सहस्त्र) १०३, दहा हर्ाराकररता 

(आयजत) १०४, शंभर हर्ाराकररता (तनयजत) १०५, लक्षाकररता (प्रयजत) १०६, दहा 

लाख (अबजदुा) १०७, शंभर लक्ष (न्यरबजद) १०८, अबर् (समजद्र) १०९, दशअबर् 

(मध्य) १०१०, शंभरअबर् (अतं) १०११, एक त्रत्रललयन (पराध)ु १०१२. आंलशक 

अपूिाांक वरील उत्तर ऋग्वेद काळात असल्याचे पजरुष सजक्तात (ऋग्वेद – 

१०.९०.४) आढळते. शथपथ ब्राह्मनात (७ व्या शतकात) यज्ञवेदीच्या रचिे 

कररता भूलमतीय संरचिा करण्याचे ज्ञान अवगत होते, ज्याचा उल्लेख 

सजल्बसूत्रातही आढळतो.  सजल्बसूते्र: सजल्बसूते्र (इसवीसंना 

पूवी ७ वे शतक) यज्ञ्वेदीच्या रचना ज्यात हवी अपिु कररत असत, कसे तयार 

करावयाचे याची सूची हदलेली आहे. ह्याच सजल्ब सजतरांमध्ये पायथ्यागोरसच्या 

लसद्धांतववशयी माहहतीचा उलेख आहे.        
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इसवीसना पूवी ३०० ते २०० ह्या काळात वपगंलाने संगीतरचना कररता गणिताचा 

उपयोग केलेला आहे. त्याने छंदशास्त्राची (छंदसूते्र) ची रचना करून पजढे मंत्रमेरूही 

तयार केला. 

कात्यायन: इसवी सनाच्या ततसर्या शतकातील कात्यायन हे शेवटचे वैहदक \ 

गणिती मानल्या र्ातात]. त्यांनी कात्यायन सजल्बसूते्र ललहहलीत, ज्यात भूलमतीय 

संकल्पना मांडलेल्या आहेत, ज्यात पायथ्यागोरसचा लसद्धान्त व दोनचे वगमूुळ 

पाच दशांश स्थानापयांत अचूक आहेत. 

बौध्यायन: इसवीसनापूवी आठव्या शतकात बौद्धयनान े दोनच्या वगमूुळाचे 

सलमकरि शोधलेले आहे. 

वगमूुळ २ = १ + १/३ + १/३.४ – १/३.४.३४ = १.४१४२१५६ 

सजल्बसूत्राचंा मूळ व मजख्य उद्देश हा यज्ञाला लागिार्या यज्ञवेहदची रचना हा 

असल्यामजळे, सजल्बसूत्रात र्री पायथ्या गोरसच्या लसद्धांचे उल्लेख आहेत तरीही 

त्यावर भर देण्यात आलेला नाही. 

जैि गणणतज्ञ: सहाव्या शतकात महावीर र्नै यांनी धम ुव तत्व्ज्ञान मांडले. त्या 

नंतर गणित ववषयक बाबींचा उल्लेख आढळतो. सवाुत महत्वाची संकल्पना 

म्हिर्,े 

र्ैन गणिती तज्ञानी “अमयाुद”या तत्वाचे पाच प्रकार मांडले आहेत. एक हदशा 

अमयाुदत्व (One Directional Infinity), द्ववहदशा अमयाुदत्व (Two 

Directional Infinity), के्षत्रफळाचे अमयाुदत्व (Infinite in Area), सवतु्र 
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अमयाुदत्व (Infinite everywhere), कायमचे अमयाुदत्व (Infinite 

Perpetually). 

सूय ुप्रर्नापती लशवाय, स्थर्ङ्ग्सजते्र (इसवीसनापूवी ३०० ते इसवीसना नंतर २०० 

ह्या काळात, तर अनजयोग्द्वारा सूत्र (इसवी न २०० त े१००), आणि सतखंडगम 

(इसवीनाचे २ रे शतक) याची रचना केली. इसवी सनापूवी दजसया ु शतकात, 

भद्रबाहूने दोन ग्रंथांची रचना केली, भद्रबहावी संहहता आणि सूयपु्र्र्नापती यावर 

ववश्लेषिात्मक ग्रंथ ललहहला. यतीवषृम आच्याय ु यांनी (इसवी सनापूवी १७६) 

ततलोयपन्नती ललहीला. तसेच, उमास्वती (इसवी एसनापूवी १५०) यांनी 

तत्वाथहुदगम सूत्रसंहहता ललहहली. भारतातील सवातु र्जने हस्त ललणखत 

“बक्षाहली” हे बजद्गधस्ट व संस्कृत या दोन्ही भाषांचा संयजक्त उपयोग करून 

ललहीला आहे. तो सारदा ललपीत ललहीला असून त्या ललपीचा उपयोग हा वायव्ये 

कडील भागात आठव्या ते बाराव्या शतकात करत होते. इसवीसन १८८१ मध्ये 

एका शेतकयाुस पेशावर र्वळ असिार्या बक्षाली या खेड्यात खोदताना सापडले. 

बक्षाली हे त्रब्रहटश इंडडयात होत.े त ेआता पाकीस्थानात आहे. हा ग्रंथ आता 

ऑक्सफड ु ववद्यापीठाच्या बोडलेीन ग्रंथालयात आहे. हा ग्रंथ साधारित: ७ व्या 

शकतील असावा असा कयास बांधण्यात आलेला आहे. त्यात सत्तर पषृ्टे आहेत. 

त्यात प्रामजख्याने पद्य स्वरुपात ललखाि कलेले असून स्पष्टीकिाुथ गद्याचा 

वापर केलेला आहे. त्या मध्ये, अकंगणितातील अपूिाांक, वगमूुळ, नफातोटा, 

सरळव्यार्, तीनचा तनयम, तसचे, बीर्गणितातील काही संकल्पनाही मांडलेल्या 
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आहेत. भूलमतीय कल्पनांचा ऊहापोहही त्यात केलेला आहे. त्या हस्तललणखतात, 

दशांशगचन्ह व शून्याच्या ऐवर्ी हटम्बाचा उपयोग केलेला आढळतो. 

 आयभुट्टान े(४७६ त े५५०) आयभुाटीय हा ग्रंथ’

ललहहला. मूलगामी गणितातील कल्पना त्यानंी ३३२ श्लोकात मांडलेल्या आहेत, 

ज्यात क्वाहद्रक सलमकरन ेत्रत्रकोिलमती व पायची ककंमत चार दशांश 

स्थानापयनु्त काढलेली आहे. यालशवाय, ज्या (Sine), कोज्या (Cosine), 

उतकमजु्या (Versine), ओतकमजु्या (Inverse Sine) व यांचे अंदार् ेमूल्य 

काढण्याची पद्ध्द्त ववशद केलेली आहे. ज्या, कोर्या व उत्कमजु्याच्या मूल्याचे 

कोष्टक तयार केले; व त ेही ३.७५० च्या मध्यंतरान े० त े९० पयनु्त चार दशांश 

स्थानापयनु्त अचूकपिे काशी काढवयाची हे ववहदत केलेले आहे. महत्वाचे 

म्हिर्,े आयभुट्टान ेत्यात त्रत्रकोिलमतीचे सूत्र, 

Sin (n+1) x – sin nx = sin nx – sin (n-1) x – (1/225) sin nx. 

विाहममहहि (५०५ त े५८७ ): 

वराहलमहहराने पंच लसद्धांत ललहहले. त्याने त्रत्रकोि लमतीतील साईन व कोस च 
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तयार’केला. 

sin2 (x) + cos2 (x) = 1 

sin (x) = cos (TT / 2 – x) 

ब्रम्हगजप्ताने (७ वे शतक) देखील बीर्गणितात, भूलमती व त्रत्रकोिलमती बाबत 

बरेच काम केलेले आहे. भाष्करान े(६०० त े६८०) महाभाष्कररय, आयभुहटयभाष्य 

व लघजभाष्कररय हे बीर्गणित व त्रत्रकोमलमती वरील ग्रंथ ललहहलेले आहेत. 

नवव्या त ेबाराव्या शतकात, ववरासना (८ वे शतक) हा र्ैन गणितज्ञ राष्रकूट 

रार्ा अमोघवष,ु मान्यखेत, कनाुटक याच्या दरबारी होता. त्याने धवल हा 

टीकात्मक ग्रंथ ललहहला. त्यात त्यान े अधछेुद, ककती वळेा एखाद्या संख्येचा 

अधा ु भाग करता येतो हे ववशद केलेले आहे. 

महावीर आचाय ु (८०० त े ८७०) हा देखील कनाुटकात होता. त्यान ेगणितसार 

संग्रह हा ग्रंथ समगणित यावर ललहहलेला आहे, ज्यात शून्य, चौरस इत्याहद 

ववषयावर लेखन केले आहे. त्यान ेऋि संख्येचे वगमूुळ अस्तीत्वात नसल्याचे 

म्हटले आहे. त्यानंतर श्रीधरान े (८७० त े ९३०) गोलकाचा परीमा ववस्तरि 

करण्याकररता काम केले आहे. त्यानी पाती गणितह्यात वगमूुळ व घनमूळ \ 

काढण्याच्या पद्धती ववशद केलेल्या आहेत. आयभुट्ट – २ (९२० ते १०००): 

आयभु्ट्ट-२ ने श्रीधराच्या महालसद्धांत या ग्रंथावर ववस्ततृ टीका ललहहली. हा 

ग्रंथ ख्गोलशास्त्रावर ललहहलेला आहे. त्यात १८ प्रकरिे असून त्यात अकंगणित, 

बीर्गीत व कूत्तक (Indeterminate Equations) या ववषयावंर ववस्ततृ चचा ु
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केलेली आहे. श्रीपतत (१०१९ त े१०६६): यानंी लसद्धान्तशेखर हा खगोलशास्त्रावर 

ललहहलेला ग्रंथ असून त्यात १९ प्रकरिे आहेत. त्यात परम्यजटेशन व कॉस्म्बनेशन 

आणि र्नरल सोल्यूशन फॉर सायमलटेतनयस इंटरलमर्ीयेट ललतनयर इक्वेशन 

यावर काम केलेले आहे. श्रीपततनी यालशवाय गधकोतीधरना ललहहला ज्यात एकूि 

२० श्लोक आहेत. त्यामध्ये सूयगु्रहि व चंद्रग्रहि यावर चचाु केलेली आहे. 

ध्रजवमानस या ग्रंथात १०५ श्लोक असून त्यात ग्रंहांची स्थान,े ग्रहिे व ग्रहांच े

भ्रमि लसद्धान्त यावर प्रकाश टाकलेला आहे. भाष्कर-२ (१११४ त े ११८५): 

यांनी लसद्धान्त लशरोमणि, लीलावती, बीर्गणित, गोलाद्ध्या, ग्रहगणितं व 

किकुज तहूल इतके ग्रंथ ललहहलेत. यानी असे प्रततपाहदत केले की शून्याने 

भागीतले असता उत्तर अपररलमत येत े (Infinity).यालशवाय, त्यानंी धनक्रमांक व 

त्याच े दोन वगमूुळ यास दजर्ोरा हदलेला आहे. त्याचप्रमािे, त्यांनी खालील 

समस्यावर उपाय शोधून काढले.  

 

०१) क्वाड्रयाहटक सलमकरन े

०२) कज त्रबक सलमकरन े

०३) क्वाहद्रक सलमकरने वगरेै. 

त्यांनी पायथ्या गोरसच्या लसद्धांताचा पजरवाही हदला. कयालकज लस या 

ववषयावरही भरपूर काम त्यांनी केले आहे. के्षत्रीय त्रत्रकोिलमती व त्रत्रकोिलमतीची 

सूते्र त्यांनी प्रततपाहदत केली. 
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केिळमधील गणणतज्ञ (१३०० त े१६००): 

केरळमध्ये खगोलशास्त्र व गणित या ववषयाची सजरुवात संगमग्राम येथील माधव 

यांनी केली, ज्यात पजढे परमेश्वर, नीलकंठ सोमयार्ी, ज्येष्ठदेवा, अच्यजत वपशती, 

मेलपाथजर नारायि भट्टागथरी आणि अच्यजत पनीक्कर यांचा समावेश होतो. 

१४व्या व १६व्या शतकात या ववशयात खपू काम झाले आहे; परंतज पजढे नारायि 

भट्टागथरी (१५५९ ते १६३२) यांच्या नंतर ती परंमपर पजढे खडंडत झाली. त्या 

काळात, नीलकंठाने ततं्रसंग्रह व ततं्रसंग्रहव्याख्या या ग्रंथात, त्रत्रकोिलमती 

कायाुचा ववस्तार संस्कृत काव्यात स्वरुपात केलेला आहे.    

आयझ्क न्यूटन व गॉटकिड लेबनीर् यांनी यजरोप मध्ये चलनकलन (Calculus) 

याची मांडिी करण्यापूवी ककत्येक शतके या संकल्पनेवर भारतात काम केलेले 

आढळते. नारायि पंडडत, परमेश्वर व गचत्रभानू यांनी त्रत्रकोिलमती व 

बीर्गणितात खूप मूलगामी काम केलेले आहे. एका संशोधनात वेदांचा कालावधी 

इसवीसनापूवी ६००० ते १९००० वष ुअसा म्हटला आहे. यर्जवेदाच्या १७ व्या 

प्रक्र्ित, श्यून्या पासून नउ पयांत संख्याचा उल्लेख आहे. 
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अततप्राचीन काळातील संस्कृत साहहत्याचा सखोल अभ्यास होिे गरर्ेचे आहे. या 

ववषयी अनके पजस्तके उपलबध असून त्याचा ववश्वववद्यालयातन संशोधन 

कार्याकररता उपयोग करून संकलन केले तर ह्या मौल्यवान ज्ञानसागराचा 

चांगला परीचय संपूि ु र्गाला होईल. हा लेख पूि ु करण्यापूवी 

इशावास्योपीतनशदातील एक श्लोक उधतृ करिे संयजस्क्तक ठरेल. ओम पजिमुदा 

पूिलुमदमं, पूिाुत पजि ुमजद्च्यत े| पूिसु्य पूिमुादाय, पूिमेुवावलशष्यत े|| यर्जवेद 

३.४ || याचा अथ ुअनंतातून अनंत येत ेआणि र्ेव्हा अनतंातनू अनंत वर्ा केले 

तरीही शेवटी शेष अनंतच राहते. आधजतनक काळातील इन्फीतनटी ची संकल्पना 

अशीच आहे. मानवाने ककतीही अभ्यास व प्रयत्न केले तरीही ववश्वातील ज्ञान हे 

अनंत आहे. अस्स्तत्वात असलेल्या ज्ञांनाच्या आधारे मानव त्याच े प्रततपादन 

करत असतो. कोित्याही वेळी मानवाने मांडलेले ज्ञान हे अनतं वाटले तरीही, 

खर्या अथाुन े अनतं ज्ञान शेवटी अनंतच राहते. ते संपूि ु कधीच ज्ञात होऊ 

शकत नाही. मात्र या बाबत स्वामी वववेकानंदानी असे म्हटले आहे की,“केव्हाही 

मानवान ेप्रतीपादीत केलेले ज्ञान हे अनंतच असत.े”   

प्राप्राचीचीन भारन भारतातातील कायदे व न्यायतील कायदे व न्यायपद्धतीचे मूळस्रोतपद्धतीचे मूळस्रोत  

धमतिास्र, वेद, श्रुतत, स्मतृत व पुरािे  

 || || यतो धमष स्ततो जया: ||यतो धमष स्ततो जया: ||  
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 महाभारत हे धमतयूद्ध होते. त्या युद्धाला काही तनतीतनयम 

होत,े जसे आजच्या आधुतनक जगात युद्धामध्येही रेडक्रॉसमध्ये काम कररत 

असलेल्या वाहनावर व कम ंचार् यावर कोित्याही पक्षाने हल्ला करायचा नसतो; 

तसेच महाभारत युद्धात सकाळी सूयोदयापूवी युद्ध सुरू करावयाचे नाही व 

सूयातस्तानांतर सुरू ठेवायाचे नाही असा दांडक होता. थोडक्यात त े यूद्धही 

सवतमान्य तनती व युद्धाच्या तनयमाना धरूनच लढले गेले. थोडक्यात, 

महाभारताचे युद्ध कायद्यानुसारच लढले गेले. या अनुषांगाने, भारतीय 

कायद्याची जडिघडि किी झाली हे पाहिे आनांददायी ठरेल.  

या युद्धात अनके वळेा जो महत्वाचा सल्ला देण्यात आला होता, तो म्हिर् े

“स्र्थे धम ुततथ ेर्य”. हे वाक्य तस ेवाचकाांपकैी बहजतेक र्िानी वाचले असेलच. 

पि र्र कज िालाही ववचारले की बाबारे याचा अथ ुकाय तर चटकन उत्तर येईल 

की आपल्या धमाकुररता र्ो लढतो त्याचाच ववर्य होतो. सक्रज त दशनुी हे उिर 

बरोबरही वाटते, पि त ेखरे नाही. आपि पुढे त्याचा ववचार करू. महाभारतात 

“यतो धमत स्ततो जय:|” हे वाक्य जवळ पास सात वळेा आलेले आहे. यावरून 

या वाक्याचे महत्व लक्षात येईल. एक महत्वाची बाब म्हिजे, स्वतांर भारताच्या 
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सवोच्च न्यायालयाच्या मानगचन्हात हे वाक्य       ऊदघोषिा 

म्हिून मलहहलेले आहे.  

यातून हे सूयतप्रकािा इतके स्पष्ट होत ेकी, स्वतांर भारताच्या सांववधानास देणखल 

न्यायदानाचे काम हे धमातच्या आधारेच झाले पाहहजे हे अपके्षक्षत आहे. भारताची 

न्यायव्यवस्था ही भारतीय सांववधानातून तनमाति झालेली आहे. भारताचे सांववधान 

हे घटना सममतीन ेतयार केलेले आहे. घटना तयार करिार् या घटना सममतीस 

देणखल हेच अपेक्षक्षत आहे, व पुढे जाऊन असेही म्हिता येईल की, धमातधारे 

न्यायदान हे भारताच्या सांववधानाच्या मूळ रचनेचा एक अववभाज्य अांग आहे; 

आणि जो राज्यघटनेचा अववभाज्य अांग आहे त्याला कुठल्याही कायद्याने, 

कायद्यातील दरुूस्तीने, घटना दरुुस्तीने, राष्रपतीच्या अध्यादेिान े देणखल 

बदलता येिार नाही; आणि कुिी तसा प्रयत्न केलाच तर तसा कायदा, 

कायद्यातील दरुूस्ती ककां वा घटनेतील दरुूस्ती मुळातच महािून्यता (Void) 

ठरेल. भारतीय राज्यघटनेच्या तनमातत्याांनी  भववष्यातील धोक्याचा ववचार करून 

तसे होऊ नये म्हिून राज्यघटनेच्या ततसर् या भागात एक खास कलम, कलम-

१३ समाववष्ट केले. It is a vaccine against the future anti-national 

virus. It is most appropriate preemptive step to keep in-tact the 
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Basic Structure of the Constitution, well insulated from the risk of 

autocratic despots. 

Article-13: Laws inconsistent with or derogatory 

of the fundamental rights: 

(1) All laws in force in the territory of India, before the 

commencement of this Constitution, in so far as they are 

inconsistent with the provisions of this Part, shall, to the extent of 

such inconsistency, be void. 

(2) The State shall not make any law which takes or abridges 

the rights conferred by this Part and any law made in 

contravention of this clause shall, to the extent of the 

contravention, be void.  

(3) In this article, unless the context otherwise requires, 

(a) “law: includes any Ordinance, order, bye-law, rule, 

regulations, notification, custom or usages having in the 

territory of India the force of law; 
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(b) “laws in force” includes laws passed or made by a 

legislature or other competent authority in the territory of 

India। before the commencement of this Constitution and not 

previously repealed, notwithstanding that any such law or 

any part thereof may not be then in operation either at all 

or in particular areas.  

(4)  Nothing in this article shall apply to any amendment of this 

Constitution made under Article 368.   

कलम-१३: मूलभूत अधधकारांशी ववसंगत ककंवा त्यांना अवरोध करणारे कायदे 

(१) ही राज्यघटना अस्स्तत्वात येण्यापूवी भारतात लाग ू असिारे सवत कायदे, 

ह्या भागािी स्जतके ववसांगत व ववरोधी असतील, तततके पररिामिून्य असतील 

ककां वा ठरतील.   

(२) सरकार (कें ि ककां वा राज्य) अिा प्रकारचा कुठलाही कायदा तयार करिार 
नाही की, ज्यामुळे कुठल्याही नागररकास ह्या भागान े हदलेले अगधकार काढून 
घेतल्या जातील ककां वा कमी केल्या जातील; आणि असा एखादा कायदा केलाच 
तर, तो कायदा ककां वा त्यातील तो भाग जो ह्या कलमािी ववसांगत असेल, तेवढा 
भाग महाचयून्य (अस्स्तत्वहीन) ठरेल.   

(३) ह्या कलमामध्ये, काही ववमिष्ट सांदभत असल्यामिवाय,  

    (अ) “कायदा” ह्यात वटहुकुम, हुकूम, उपतनयम, तनयम, पररपरक, 
चालीरीत, पद्धत ज्याला भारतातील कुठल्याही कायद्याचे स्थान आहे; 
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    (ब) “लागू असिारे कायदे”, भारतात ही राज्यघटना अस्स्तत्वात येण्यापूवी 
कायदेमांडळाने ककां वा इतर कुठल्याही सक्षम अगधकार् याने पारीत केलेले कायदे, 
परांत ुज ेदरुुस्त केलेले नाहीत; आणि त ेप्रत्यक्षातच नाहीत ककां वा काही भागात 
लाग ूनाहीत; 

(४) घटनेच्या कलम – ३६८ प्रमािे केलेल्या कुठल्याही दरुुस्तीस ह्या कलमातील 
काहीही लाग ूहोिार नाही.  

वरील कलम–१३ (४) ह्या तरतूदीस असे अपेक्षक्षत आहे की, घटना दरुूस्ती 

करताना ह्या गोष्टीचे भान ठेवले जाईल की, ती प्रस्ताववत घटनादरुूस्ती ही 

अस्स्तत्वात असलेल्या घटनेच्या मूल रचनेस बाधा पोहचविार नाही.  

आता आपि थोड े मागे जाऊया. त े म्हिज े मारतीय कायद्याचा इततहास. 

भारतातील कायदे प्रामुख्याने, चालत आलेल्या परांपरा व रूढी आणि धाममतक 

ववधाने.  आजच्या भारतीय कायद्याांचे मूळ वेदाांमध्ये आहे. ब्रोंझ 

युगात व मसांधु सांस्कृती काळातही भारतात कायदे अस्स्तत्वात होते. वेद काळात, 

कायद्याांचा मुख्य उद्देि “धमातचे सांरक्षि” असा होता; ज्याचा अथत कततव्यपूती व 

सदाचरि. धमत ह्या सांकल्पनेत, कायदेिीर व धाममतक कततव्ये ह्या दोन्हीचा 

समावेि होता.  
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महाभारतात युगधष्टीर वपतामह मभष्माना ववचारतात की, धमत म्हिज ेकाय व 

धमातत काय समाववष्ट होते. त्यावळेी वपतामह मभष्म साांगतात, 

तादृिोयमनुप्रचांनो यर धमत सुदलुतभ: | 

दषु्कर: प्रततसांख्यातुमां तत्कें नार व्यवस्यतत || 

प्रभवथातय भुतानाां धमतप्रवचनां कु्रतम | 

य: स्यात्प्रभवसांयुक्त: सां धमत इतत तनचचय: || 

धारिाद्धमतममत्याहुर्ध्र्मेि ववधतृा: प्रजा: | 

य: स्याद्धरिसांयुक्त: सां धमत इतत तनचचय|| 

सवत स्जवांत प्राणिमाराचे उत्थापन ज्यात होत े ककां वा ज्यामुळे होत े त्याला धमत 

असे म्हितात. ज्यामुळे प्राणिमाराचे कल्याि होते तो धमत. ऋवष मुनीांनी असे 

म्हटले आहे की, ज्याच्यामुळे जीवन जगता येत ेतो धमत. धमत चब्दातील “धु्र” या 

सांस्कृत िब्दाचा अथतच मुळी धारि करिे असा होतो.  

त्तरैरय ग्स्ंहतेप्रमाणे, 

धमो ववचवस्य जगत: प्रततष्ठा| 

लोके धममतष्ठ प्रजा उपसपतस्न्त | 

धमेि पापमपनुदतत | 

धमे सवतमां प्रततस्ष्ठतम | 

तस्माद्धमत परमां वदस्न्त || 
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जगातील सवत व्यवहाराचे मूळ धमतच आहे. लोक त्या व्यक्तीला मान देतात जो 

धमातप्रमािे वागतो. धमत व्यक्तीचे पापयुक्त ववचार व आचारापासून सांरक्षि 

करतो. जगातील सवत गोष्टीांचा आधार धमत आहे आणि त्यामुळेच धमत सवतशे्रष्ठ 

आहे.  

जैशमनी:  

स हह तन:शे्रयसेन पुरुषमां सांयुएनक्तीतत प्रततजानीमांहे | 

तदमभधीवायत ेचोदनाल््िोssथो धमत: || 

सवोिम ईस्प्सत प्राप्त्यथत ज्या गोष्टीांचा उपयोग होतो तो खरा धमत.  

मधवाचायष हे ववजयनगर साम्राज्य स्थापन करिार् या हक्का व बुक्का याांचे मांरी 

होत.े त्याांनी अत्यांत समपतक िब्दात व थोडक्यात धमातची व्याख्या केलेली आहे. 

अभ्युदय तन:शे्रयसे साधनत्वेन धारयतत इतत धमत | 

स च लक्षि प्रमािाभ्याां चोदनासुरैव्यतवस्थावपत: || 

धमत म्हिजे ज्याच्या मुळे धारिा  होते (जीवन जगता येते), ज्याच्यामुळे 

आयूषात प्रगती होते, समदृ्धी ममळत ेव स्थायी परमिाांतत प्राप्त होते.  

मानवाच्या नैसगगतक इच्छा व आकाांक्षातून तनमाति होिार् या समस्यावर उपाय 

िोधण्यास धमत मदत करतो. 

 
अकामस्य कक्रयाकागचदृचयते नेह कहहगचत | 
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यद्यद्धी कुरुत ेककस्चचत तिकामस्य चेस्ष्ठतम || 

मानवाची कुठलीही कृती ही इच्छेमिवाय घडत नसते. मनुष्य ज े ही करतो त े

इच्छेने तनमाति झालेल्या उजेमुळेच. मनुस्मतृी ११.४  

धमातचे पालन का करावयाचे याचे उत्कृष्ट उिर भगवान मनुनी हदलेलेआहे.  

धमत एव हतो स्ह्ांत धमो रक्षतत रक्षक्षत: | 

तस्माद्र्ध्र्मो न हन्तव्यो मा नो धमो हतोsवधीत || 

धमत त्याांचे रक्षि करतो ज ेधमातचे रक्षि करतात. जे धमातचा नाि करतात, धमत 

त्याांचा तननाि करतो. त्यामुळे धमातचा नाि होिार नाही याची काळजी घेतली 

तर आपलाही ववनाि होिार नाही.  

त्या काळातील, कायद्याचे स्रोत म्हिज ेशु्रतत, स्मतृत, रूढी हे होत. शु्रतीमध्ये 

चार वेद, ऋग्वेद, यजुवेद, सामवेद व अथवतवेद याांचा समावेि होतो. वेदाांमध्ये 

प्रामुख्याने, धाममतक कततव्ये वपरांपरा आणि चालीररती याांचा समावेि आहे. दसूरा 

स्रोत म्हिजे, स्मतृत, ज्याचा अक्षरि:” अथत होतो “जसे ऐकलेले”, ज्याचा सांदभत 

परांपरािी आहे. काही प्रमुख स्मतृीमध्ये धमतिास्र महत्वाचे आहे. त्यात, 

मनुस्मतृी (इसवीसनापूवी २०० वषे), याज्ञवलक्य स्मतृत (इसवीसनापूवी १०० त े

४०० वषे), नारदस्मतृत (इसवीसनापूवी १०० त े४०० वषे, ववष्िुस्मतृी (इसवी सन 

७०० त े१०००), बहृस्पती स्मतृत (इसवी सन २०० त े४००) आणि कात्यायनस्मतृत 

(इसवी सन ३०० ते६००) याांचा समावेि होतो. हया स्मतृीांचा आधार बर् याच वळेा 
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न्यायदाना कररता घेतल्या जातो. ह्या सवत स्मतृत धमतववषयक बाबीांचा ववचार 

करतात. धाममतक ववषयाांकररता त ेमागतदितक आहेत.  

वेहदक काळात, कायदेिीर प्रकक्रया, ज्यात दावा दाखल करिे याला “व्यवहार” 

असे म्हित होते. आताच्या न्यायालयीन भाषेत ज्याला “वाद” म्हितात त्याला 

पूवी “पूवतपक्ष”, व ज्याला आता प्रततवाद म्हितात त्याला पूवी “ उिर” म्हित 

असत. दावा चालववण्याला पूवी “कक्रया” म्हित, तर तनकालाला “तनितय” सांबोधत 

होत.े  

धमतिास्र म्हिजे “सदाचाराचे िास्र”. धमतिास्राववषयी भारतात जवळपास ५००० 

ग्रांथ उपलब्ध आहेत. धमतिास्रात फक्त हहांद ू ग्रांथ नसून त्यात िैव, वैष्िव 

याांचाही समावेि होतो. वेदाांपैकी तीन वेद हे यज्ञ कसे करावयाचे याववषयी 

आहेत. ऋग्वेदामध्ये यज्ञाच्यावेळी म्हिावयाचे मांर आहेत. यजुवेदामध्ये 

मांरोच्चार करण्याच्या पद्धती साांगगतलेल्या आहेत.  

सामवदेामध्ये यज्ञाच्या वळेी गाण्याच्या मन्राांचा समावेि आहे. ऋग्वेदात 

जारिमारि या ववषयी मांर आहेत. धमतिास्रामध्ये भगवान मनू, प्रभू रामचांि, 

युगधष्टीर आणि भगवान गौतम बुद्ध हे समाववष्ट आहेत.  
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धमत म्हिज े मनाचे कायत करण्याचे तनयम, ककां वा समाजात वागण्याचे तनयम. 

हहांद ू तत्वज्ञानात, न्याय, सामास्जक सोहाित आणि आनांद तेव्हाच ममळू िकतो, 

जेव्हा लोक धमातप्रमािे वागतात. अिा सवत तनयमाांनाच धमतिास्र म्हितात. त्या 

काळात धमत व कायद्याचा उद्देि हा वयैस्क्तक व सामुदातयक कल्याि असा 

होता. धमत हा मानवी आयुष्याचा अांततम उद्देि असावा, असाच दांडक त्यावेळी 

होता. जैममनीनी वेदाचरनािे सामास्जक कल्याि प्राप्त करिे यालाच धमत 

म्हटलेले आहे. धमत ही सांकल्पना वेदकालीन “रीत” ह्याच्या पलीकड े जाते. 

न्यायमूततत रामा जोईस याांच्या म्हिण्याप्रमािे, धमत त्याला म्हितात, जो 

मानवाला धारि करण्यास सहा्यभूत होतो, मिवाय तो मानवाची प्रगती आणि 

कल्याि ह्या जगात तसेच त्याही पलीकड ेिाचवत परमानांद प्राप्त करून देतो.  

भारताच्या मा सवोच्च्य न्यायालयान े ककत्येक तनवाड्यात धमातच्या आधारावर 

तनकाल हदलले आहेत. त्यातील एक प्रमसद्ध प्रकरि म्हिज ेश्री ए एस नारायि 

दीक्षक्षतुलू ववरुद्ध आध्र प्रदेि सरकार आणि इतर (१९९६ AIR १७६५). त्या 

प्रकरिात धमत म्हिजे ररलीजन नव्हे हे स्पष्ट केले आहे. धमत हा सामान्यपिे 

आपि ज्याला धमत म्हितो तो नव्हे, ज्यात प्रत्येक नागररकाच्या तनयममत 

व्यवहाराबाबतचे सवसंामान्य व वविेष तनयम उधतृ केलेले आहेत.  
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 याज्ञवल्यस्मतृत: याज्ञवल्क्य हे वेदकालीन महवषत होते. त्याांचा 

उल्लेख उपतनषदात आढळतो. इसवी सना पूवी ८०० त े ७०० ह्याकाळात त े

होऊन गेले. माहीत असलेल्या इततहासप्रमािे, याज्ञ्ववल्क्य हे सवातत जुने तत्वज्ञ 

आहेत. तनसगातचे स्वरूप, जागरूकता, आगधभौततक ववचव या सारख्या अततगहन 

ववषयावर चचात याांच्याच कलावधीत सुरू झाली. सवातनुभूती परमेचवर व 

आत्मनुभूती व त्याच्बरोबर “हे नाही, हे नाही” (नेतत नेतत) हा मसद्धान्त त्याांनी 

माांडला. हहांदधुमतिास्रात “अद्वैत” (दोन नाही) मसद्धान्त सवपं्रथम याज्ञवल्क्यानी 

माांडला. त्याांनी मलहीलेल्या ग्रांथाांमध्ये याज्ञवल्क्यस्मतृत, योग याज्ञवल्क्य या 

ग्रांथाांचा समावेि होतो. याज्ञवल्क्याांचा उल्लेख ब्राहमिे व आरण्यकामध्ये 

आढळतो. िुक्लयजुवेद, ितपथ ब्राम्हि, बहृदारण्य उपतनिद, याज्ञवल्क्यस्मतृत, 

वदृ्धांयाज्ञ्व्ल्क्य, बहृद याज्ञवल्क्य या सवत महान ग्रांथाची रचना महवषत 

याज्ञवल्कयानी केलो. त्याांच्याए अभूतपूवत ज्ञाांनामुळे त्याांचा उल्लेख महाभारत, 

पुरािे व प्राचीन जनै ग्रांथ यिततलका (Yashtilaka)  या ग्रांथात आढळतो. महषी 

याज्ञवल्क्यानांतर त्याांच्या मुलाने, महवषत वाजसनेयाांनी योग याज्ञवल्क्याचे मलखाि 

केले. याज्ञवल्क्यस्मतृतच्या आधारेच ममताक्षरा हा ग्रांथ मलहहल्या गेला. ममताक्षरा 

ही याज्ञवल्क्यस्मतृतवर मलहहलेली टीका आहे. ही टीका वाजसनेय याांनी मलहहली 
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आहे. ममताक्षरा हा ग्रांथ’ हहांद ूवारसा हक्कासांबांधात मलहहलेला आहे. अकराव्या व 

बाराव्या ितकात वाजसनेय हे चालुक्याच्या दरबारात होत.े  याज्ञवल्क्यस्मतृी व 

ममताक्षरा ममळून साधारित: ४९२ पषृ्ठाांचा ग्रांथ आहे. वाजसनये हे पूवतमीमाांसाचे 

अभ्यासक होत॰े  

 मनुस्मतृी: भगवान मनूनी मलहहलेली म्ांनुस्मतृी हा 

जगातील सवत कायद्याच्या ग्रांथातील प्राचीन ग्रांथ आहे. हा १७९४ मध्ये इांग्रजीत 

भाषाांतररत झालेला हा पहहला सांस्कृत ग्रांथ आहे. तो सर ववल्यम जोन्स याांनी 

अनुवादीत केलेला आहे. मध्ययुगीन काळात (इसवी सन १२०० च्यापुढे) 

भारताच्या बाहेर देणखल माांनुस्मतृतचा प्राचार व प्रसार झालेला असून बुद्गधस्ट 

कायद्याांचा आधार मनुस्मतृी असल्याची श्रद्धा मायनामर (ब्रम्हदेि) व थायलँड 

(सयाम) येथे हदसून येत.े प्राचीनकाळात कां बोडडया (क्ांबोज) व इांडोनमेिया, 

स्व्हएतनाम (चम्पा) व कफमलपाईन्स या सवत हठकािी हहांद ूसाम्राज्ये होती.  

धॄततः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचशमग्न्ियतनग्रहः । धीववषद्या सत्यमक्रोधो दशकं 

धमषलक्षणम ्॥ 

याचा अथत असा आहे की, धमातची दहा लक्षिे आहेत. धैयत, क्षमा, आत्म-तनयांरि, 

चोरी न करिे, पववरता, इांहिय सांयमां, बुद्धी, ववद्या, सत्य आणि राग न येिे.  
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कफलीपाईन्स पूवी जावाच्या ववजय साम्राज्याचा भाग होता व त्यामुळे त्या 

हठकािी हहद ूधमत, सांस्कृतत व कायदे लाग ूहोते. तेथील कायदेमांडळात भगवान 

मनूचे गचर  लावलेले माझ्या वाचण्यात आले आहे.  

कायद्याचे मुळस्त्रोत:  

‘धमतयोनीह’ ही २४ सूरे कायद्याचा मूल स्रोताववषयी आहेत.  

“वदेोsssणखलो धमतमूलमां स्मतृतिीले च तद्ववद्म |  

आचारचचईव साधुनात्मनस्तुस्ष्टरेव च || मं्नुस्मतृी – २.६ | 

पववर वेद हे कायद्याचे प्रथम स्रोत आहेत. त्यानांतर, परांपरा, रूढी  व 

चालीरीती हयाही स्रोत आहेत. 

वेद: स्मतृत: सदाचार: स्वस्य च वप्रयमात्मन: | 

एतच्चतुववतध्मां प्राहु: साक्षाद धमतस्य लक्षिमां || मं्नुस्मतृी – २.१२ 

धमातचे चार पैलू म्हिज े वेद, परांपरा, लोकाांचा व्यवहार आणि स्वत:ल प्रेयस 

वाटिार् या गोष्टी.  

कठोपतनशद – ४५ 

तस्माच्छास्रानुसारेि राजा कायाततन साधयेत | 

वाक्याभावे तु सवेषा देिदृष्टेन सन्नयेत || 

अस्वग्यात लोकनािाय परानीकभयावहा | 
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आयुबीजहरी राद्न्यम सतत वाक्ये स्वयां कृतत: || 

राजान ेिास्रापप्रमािे समस्या सोडवाव्यात; आणि तिा प्रकारचा सांदभत िास्रात 

उपलब्ध न झाल्यास, राजान े रूढीचा आधार घ्यावा. राजान े कधीही आपल्या 

मनाने ककां वा इछेने कायत करू नये. अिा प्रकारे स्वत:च्या मजीन े राजान े

राज्याचा कारभार चालववला तर राजा स्वत:हून सांकट उभे करेल व त्यामुळे, 

त्याचा ववपरीत पररिाम लोकाांवर होईल.  

वेदोsणखलो धमतमुलां स्मतृतिीले च तद्ववदाम | 

आचारचचईव साधूनामात्मनस्तुस्ष्टरेव च || मं्नुस्मतृी – ११.६ 

धमातचा सवत प्रथम स्रोत वेदच आहेत. स्मतृतकारानी वपढ्यान वपढ्या मौणखक 

पद्धतीन,े ज्याांचे वदेाांचे ज्ञान उिम आहे त्याांच्या वततनाच ेदाखले, कोिते वततन 

सदाचारस अनुसरून आहे हे वविद केले.   

 याज्ञवल््य: १.७ 

शु्रतत: स्मतृत: सदाचार: स्वस्य च वप्रयमात्मएन: | 

सम्यकसांकल्पज: कामो धमतमूलममदां स्मु्रतां || 

चाांगल्या उद्देिान ेप्रेररत होऊन सदाचारास अमभप्रेत असलेले, चाांगली वागिूक, 

सवतसम्मत चालीरीती, वेद, स्मतृी हे सवत कायद्याचे स्रोत आहेत.  

गौतम: २३४-१९-२० 
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तस्य च व्यवहारो वेदो धमतिास्राण्यांगान्यूपवेदा: पुरािम | 

देिजाततकुलधमत चच्याम्ांनायैरववरुद्धा: प्रमािमां || 

न्यायदानाचे काम हे वेदाांप्रमािे, परमांपववर कायद्याच्या सांस्था, वेदाांगे व 

पुरािाप्रमािे केल्या जाईल. कायद्याच्या ववरोधात जात नसतील तर देिाच्या, 

कुटुांबाच्या व जातीच्या परांपरा ह्याांना पि न्यायदानात मान्यता असेल. कृवषक, 

व्यापारी, मेंढपाळ, सावकार आणि कारागीर याांना आपआपल्या के्षराकररता तनयम 

बनववता येतील.  

 भगवान मनूनी तयार केलेले तनयम, तसेच महवषत याज्ञवल्क्य, 

गौतम आणि बहृस्पतत याांनी पुरस्कृत ववधानाकड ेपाहहले असता असे लक्षात येत े

की, स्मतृतकाराना बदलिार् या सामास्जक गरजा ववषयी कल्पना होती; म्हिूनच 

त्याांनी “सदाचार” ह्यावर भर हदलेला हदसतो. सदाचाराची पररभाषा ऋवष हररतानी 

माांडली ती अिी, 

साधव: क्षीिदोषा: स्यु: सछ्च्द: साधुवाचक:| 

तेषामाचरिमां यि ुस सदाचार उच्यत े|| 

सदाचार म्हिज ेअिा लोकाांचे वततन ज ेकुठल्याही अमांगल कायातत मलप्त नाहीत 

व ज्याांच ेववचार देखील सदोहदत िुद्ध व मांगलकारक आहेत.  

शु्रततस्मतृतपुरािानाां ववरोधे यर दृचयते | 
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तर श्रौतां प्रमािन्त ुतयोद्तवेधे स्मतृतत्वरा ||  

जेव्हा जेव्हा शु्रतत (वेद) स्मतृत आणि पुरानामध्ये ववसांवाद तनमाति होईल, तेव्हा 

तेव्हा जे शु्रततमध्ये वविद केलेले आहे त ेप्रमाि मानण्यात येईल.  

समानता तत्व:  

 

यजुवेद: २-२१-१ 

स्मतृ्योरववरोधे न्यायस्तु बलवान व्यवहारत: | 

जेव्हा दोन स्मतृतमध्ये (वेदाांमध्ये) ववसांगती तनमाति होईल, तेव्हा लोकमान्य 

पद्धतीप्रमािे तनितय घ्यावा.  

अपवाद:  

यद्यदाचरतत शे्रष्ठो धम्यतम वाsधम्यतमेव वा | 

कुलहददेिाचरिाच्चररत्र्म तत्प्रकीततततम || 

ग्रामगोष्ठपुरशे्रिीसाथतसेनातनवामसनाम | 

व्यवहारचचरररेि तनिेत्व्यो बहृस्पतत: || 

देिपिन गोष्ठेषू पुरग्रामेषू वामसनाम | 

तेषामां स्वसम्यैयधतमतिास्रतोsन्येिु तैसह || 

कायद्याला धरून असेल ककां वा नसेल, जर एखादी प्रथा देिातील कुटुांबे पाळीत 

असतील तर तिा प्रथेस मान्यता ममळेल.  



 

 

मुकुुं द भालेराव  औरंगाबाद, महाराष्ट्र  २४ सप्टेंबर २०२०  

P
ag

e9
0

 

धमषकोर्:  

शु्रततस्मतृतववरुद्ध्मां च भुतानामहहमां च यत | 

न त्त््वततयेिाजा प्रवु्रत्त्मां च तनवततयेत || 

न्यायापतेां यदन्येन राज्ञा ज्ञानकु्रतमां भवते | 

तदप्यन्यायववहहतां पुनन्याये तनवेियेत || 

जेव्हा कायद्याची तांत्वे आणि मागतदितक ववचार याांच्यात तफावत पडत,े तेव्हा 

राजान े कायद्याचे पालन करिे अपेक्षक्षत आहे. परांतु जेव्हा कायद्याचे पालन 

करिे अिक्य असेल, तेव्हा समांपतक कारिाांचा आधार घेऊन कायद्याच्या 

तरतुदीांना बाजूस ठेवावे.  

 कायद्याची पररभार्ा:   

तदेि क्षरस्य क्षत्र्म यदधमत| 

तस्माद्धमातत्परां नास्स्त | 

अथो अबलीयान बलीयाांसमाांिसते धमेएन | 

यथा राज्ञा एवमां || 

कायदा हा राजाांचा राजा आहे. कायद्यापेक्षा काहीही शे्रष्ठ नाही. राजाच्या 

िक्तीने कायदा अगधक बलवान होतो, ज्यामुळे अिक्त नागररकही िस्क्तिाली 

व्यस्क्तववरुद्ध सामना करू िकते.  
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न्यायतत्त्वशास्त्र: 

कायद्याच्या के्षरात बर् याच वळेा कायद्याचा अथत नव्यान े लावावा लागतो. 

कायद्याचा अथत कसा लावावयाचा याचेहह एक िास्र आहे व त्यालाच 

“न्यायतत्वशास्त्र” (Jurisprudence) असे म्हितात. प्राचीन भारतात त्या 

काळातील न्यायतत्वज्ञानी मीमाांसा तत्वे ग्रगथत केली. कायदेकारी मांडळ नेहमी 

ववचारपूवतक कायद्याची तनममतती करीत असत,े तरीही बदलत्या सामास्जक 

पररस्स्थततमुळे कायद्याचा नव्याने अथत लावावा लागतो व त्याकरीताच 

न्यायतत्विास्र आवचयक आहे. ह्या िास्राच्या बर् याच बाज ूककां वा पैलू आहेत. 

आपला तो ववषय नसल्यामूळे व त्याची इथे आवचयकता नसल्यामूळे त्यास 

बाजूला ठेविे हहतावह ठरेल. 

भारताच्या राष्रीय मानगचन्हामधील “सत्यमेव जयते” हे महावाक्य माांडूक्य 

उपतनषदातून घेतलेले आहे. त्याचा अथत सत्याचाच नेहमी ववजय होत असतो. 

न्यायतत्विास्रज्ञामध्ये,  

महवषत नारद,   महवषत जैममनी, महवषत यज्ञवल्क्य, भगवान मनू, 

आचयत कौहटल्य (चािक्य), महवषत गौतम, भगवान महावीर, प्रभू रामचांि, 

वपतामह मभष्म वगैरे आहेत.  
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कल्यािकारी राज्य, मानवी अगधकार, मूलभूत अगधकार, समानता, 

सवतधमतसमांभाव ह्या व इतर अनेक राज्यघटनेतील तरतूदीांचा उगम हा चतुवेद, 

शु्रतत, स्मतृत, उपतनषद व पुरानामध्ये आहे. इांग्रजीत एक म्हि आहे, “Rex is 

Lex and Lex is Rex”. याचा अथत असा आहे की, राजा म्हिजेच “ कायदा व 

कायदा म्हिजेच राजा.” वास्तववक भगवान मनुने म्ांनुस्मतृीमध्येच हे तत्व 

माांडलेले आहे. त ेअसे, “कायदा हा राजाांचा राजा आहे.”  

हहांदतु्व ही जगण्याची पद्धती आहे. त्याचा ररलीजन (Religion) या चब्दािी 

काहीही सांबांध नाही. कुठल्याही श्र्दद्धेच्या मागातने प्रत्येक नागररकाला पुजा, 

प्राथतना व भस्क्त करण्याचा पूित अगधकार आहे व अिा व्यवस्थेलाच ‘तनधमी’ 

असे म्हितात. तनधमी म्हिज े धमत ववरहहत नव्हे, तर ‘सवतधमतसमभाव’. या 

व्यवस्थेची खारी भारतीय राज्य घटनचे्या कलम–१४ मध्ये हदलेली आहे; 

कायदायासमोर सवत समान आहेत. कुठलाही एखादा ववधी ककां वा पूजाअचात करिे 

म्हिज ेधमत नव्हे.  

बहृस्पतत सांहहतेत न्यायालयाांची रचना वविद केलेली आहे. त्यात सवातत प्रथम 

कुटुांब न्यायालय व सवातत वररष्ठ राजा असे. सवतसाधारिपिे ह्याच 

पद्धतीप्रमािे आजही भारतात न्यायव्यवस्था  प्रचमलत आहे. याचा अथत असा 

आहे की, आपल्या देिात असिारे कायदे, कायद्याची तत्वे, कायतप्रिाली, 

न्यायदाांनाची व्यवस्था, हे सवत त्रब्रटीिाांची नक्कल नसून त्या सवांचा उगम व 
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मूलस्रोत हा आपल्या प्राचीन भारतातील ऋवष, महवषत, ववचारवांत याांच्या मांहान 

कार् यातून झालेला आहे.  

उपसंहार:  

अमेररका, इांग्लांड, रमिया वगैरे देिाांना पुढारलेले देि म्हििे ककां वा भारताला 

प्रगतीिील देि म्हििे हे ककती चुकीचे आहे याची थोडीिी का होईना कल्पना 

वाचकाना आली असेल. इछुकानी याबाबत अगधक खोलवर जाऊन अभ्यास केला 

तर लक्षात येईल की, आपि जगाच्या ककती पुढे, ककत्येक वषातपूवीच पोहचलो 

होतो. गणित, ववज्ञान, रांसायनिास्र  ह्या भौततक ववज्ञानाच्या ववषयात तर पुढे 

होतोच, पि त्यामिवाय, कायदा, न्यायिास्र व न्यातत्विास्र ह्या सारख्या 

प्रगत ववषयात देणखल आपला देि फारपूवीच समदृ्ध झालेला होता व त्याचा 

आपल्याला आनांद वाटायला हवा.   
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प्राचीनप्राचीन  भारतातीभारतातील ल व्यवस्थापनाचे व्यवस्थापनाचे मसद्धाांतमसद्धाांत  

औद्योगगक क्राांतीन े अनेक नवीन िोधाना  जन्म हदला आहे, ज्यामुळे 
त्याच्या नांतरच्या जगाचा चेहराच बदलून गेला. अनके नवीन यांरे तयार 
झाली. अनेक िहराांचे स्वरूप त्यामुळे बदलले. हे जरी खरे असले तरी त्याचा 
अथत असा मुळीच होत नाही की त्यापूवीच्या काळात जगाला औद्योगगक कायत 
माहीत नव्हत े ककां वा त्यासांबांगधत व्यवस्थापन तांर माहीत नव्हते. ही केवल 
काल्पतनक गोष्ट नसून त्याबाबतचे अनके दस्तऐवज, मिलालेख भारतात व 
ववववध देिात उपलब्ध आहेत.  

आता पुढे जाण्याआधी समयानुसार कसे कसे महवषत, तत्वज्ञ व  ववचारवांत 
होऊन गेले याची काल सूची पाहू या.   
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खरे तर केवळ आचायत चािक्य याांच्या “अथतिास्र” हा एकच ग्रांथ इतका’ मोठा 
आहे की त्यावर एक स्वतांर प्रदीघत लेख मलहहता येईल; परांतु, सांपूित प्राचीन 
भारतात कुठे कुठे व्यवस्थापनाचे मसद्धत ववखुलेले आहेत हा प्रस्ततुचे िोध 
तनबांधाचा ववषय असल्यामुळे, त्यातील काही चलोकाांचा उदाहरिादाखल उल्लेख 
केलेल्या आहे. आता वरील काल तकत्यानुसार, सवातत प्रथम व्यवस्थापनाचे काही 
मसद्धाांत सापडतात त े ब्रमहवषत नारदाांच्या नारदभस्क्तसूरात. 

 
|| नारदभग््तसूत्र े|| ईश्वरस्याप्यशभमानद्वेर्ीत्वाद दैन्यवप्रयत्वाच्च || सूत्र:२७ ||   

समपति हे सवतशे्रष्ठ आहे. अहांभाव हा ततरस्कणितय आहे. प्रमे व सदभावना 
महत्वाची आहे. कामाच्या हठकािी आपसातील सांबांध हे जर सौहाितपूित असतील 
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तर प्रत्येक जि कामाचा आनांद घेऊ िकेल व सांस्था सांवधतन होईल. || तस्य 
ज्ञानमेव साधनममत्येके || सूत्र – २८ || प्रत्येकाने आपले कायत सुरू करण्यापूवी, 
त्या कायातचा उद्देि या ववषयीच ेज्ञान प्राप्त करून घेिे अत्यांत महत्वाचे आहे.  

वरील कालसूचीनुसार, येतात छांदोग्य उपतनषद.   

|| छंदोनय उपतनर्द || 

स य एषोऽणिमैतदात्म्यममदां सव,ं तत्सत्यां स आत्मा तत्त्वममस, चवेतकेतो इतत 
भूय एव मा,भगवास्न्वज्ञापयस्त्वतत तथा सोम्येतत होवाच || सूत्र:६.८.७ || कायतरत 
व्यक्तीन,े  मुख्य काम काय आहे हे नीट समजाऊन घेतले पाहहजे. सांस्थेिी 
एकरूपता होिे हे काम समजण्याच्या दृष्टीने अत्यावचयक आहे. त े
समजण्याकररता, प्रचन ववचारिे अपरीहायत आहे.  

|| बहृदारण्या उपतनर्द || १.४.१० || 

ब्रह्म वा इदमग्र आसीत,् तदात्मानमेवावेत,् अहम ् ब्रह्मास्मीतत। 
तस्माित्सवतमभवत;् तद्यो यो देवानाम ्प्रत्यबुभ्यत स एव तदभवत,् तथाषीिाम,् 
तथा मनुष्यािाम;् तद्धैतत्पचयन्नवृषवातमदेवः प्रततपेदे, अहम ् मनुरभवां सूयतचचेतत। 
तहददमप्येतहहत य एवां वेद, अहम ्ब्रह्मास्मीतत, स इदां सवतम ्भवतत, तस्य ह न 
देवाचचनाभूत्या ईित,े आत्मा ह्येषाां स भवतत; अथ योऽन्याां देवतामुपास्ते, 
अन्योऽसावन्योऽहमस्मीतत, न स वेद, यथा पिुरेवम ्स देवानाम ्। यथा ह व ैबहवः 
पिवो मनुष्यम ् भुञ्ज्युः, एवमेकैकः पुरुषो देवान ् भुनस्क्त; एकस्स्मन्नेव 
पिावादीयमानऽेवप्रयम ् भवतत ककां उ बहुषु? तस्मादेषाम ् तन्न वप्रयम ्
यदेतन्मनुष्याववद्युः| 

ज्याला ज्या हठकािी काम करावयाचे आहे, त्या कामाकररता लागिार् या क्षमता व 
कौिल्ये आपल्या अांगी आहेत हे का ज्ञानवान मनुष्य स्वत: पारखून घेतो. नसतील 
तर त्या ममळववण्याचा प्रयतन करतो. अिा व्यक्तीस कुिीही थाांबवू  िकत नाही.  
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|| भगवदगीता || 

 हतो वा प्राप्यमस स्वगत स्जत्वा वा भो्यसे महहम | 
तस्मादवुिष्ठ कौंतेय युद्धाय कु्रततनचचय: || अध्याय-२ : श्लोक: ३७ || 

कुठल्याही कामात कृततनचचय केल्यामिवाय कधीच, काहीही प्राप्त होत नाही. 
यिस्वी झालो तर त्याचा आनांद घेऊन पुढे जाता येईल; व तथाकथीत अपयि 
आले तरी त्यातून मिकण्याची सांधी ममळालेली असते; म्हिज ेखरे पहहले तर 
अपयि आलेलेच नसते.  

बुद्धीयुक्तो जहातीह उभे सुकु्रतदषु्कृत े | तस्माद्द्योगाय युज्यस्व योग: कमतसु 
कौिलम || अध्याय - २ : श्लोक : ५० || 

प्रत्येक कायतकत्यातने, आपल्या ववहहत कामास वाहून घ्यायला हवे. असे केल्यान े
त्या व्यक्तीस त्याच्या कामात आवचयक त ेकौिल्य प्राप्त होत.े  

ध्यायतो ववषयान्पुस: सांगस्तेषूपजायते | सांगात्सन्जायते काम: 
कामत्क्रोधोsमभजायते| || अध्याय-२ : श्लोक: ६२ || 

केवळ फायद्याचाच, सतत ववचार करिार् या कमतचायातस, अनके इच्छा तनमाति 
होतात, त्यातून मोह तनमाति होतो; आणि एकदा मोह तनमाति झाला की, मग 
तो कमतचारी तनवषद्ध असिार् या अनेक गोष्टी करण्यास प्रविृ होतो.  

यथा हदपो तनवातस्थो नेङ्ग्ते सोपमा स्मतृा | योगगनो यतगचिस्य युञ्ज्तो 
योगमात्मन: || अध्याय-६: श्लोक: १९ || 
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व्यवस्थापकाचे मन, स्वतनयांत्ररतच असावयास पाहहज.े त्याचे लक्ष आपल्या 
ध्येयावर केस्न्ित असले पाहहजे, जसा तनवातत जागी असलेला सुस्स्थर व िाांत 
हदवा असतो. ववववध हठकािी कामामध्ये व्यग्र असलेल्या व्यवस्थापकाने, 
अिाच प्रकारे असावयास हव.े || अध्याय-६: श्लोक: १९ ||  

स्वे स्वे कमतण्यमभरत: सांमसद्गध लभत े नर: | स्वकमततनरत: मसद्गधम यथा 
ववदन्ती तच्छृि ू|| अध्याय-१८ : श्लोक: ४५ || 

जे ज े स्वत:ल आपल्याला कामात सांपूितपिे झोकून देतात, त्याांनाच त्या 
कामातील सगळे बारकाव ेकळतात व ते तनस्चचतपिे आपल्या ववहहत कायातत, 
ववनासांिय सवतदा ववजयी होतात.  

भगवद गीते नांतर आपि आता भवान गौतम बुद्ध (तथागत) याांच्याकड ेवळू.  

|| धम्मपद || 

भगवान गौतम बुद्ध इसवी सन पूवत चौथ्या ितकात होऊन गेले. त्याांच्या 
उद्देिावर धम्म्पद हा ग्रांथ मलहहण्यात आलेला आहे.  

ना तेना होती धम्मत्थो, येन अत्थम सहसा नये | यो का अनत्थाअन का, उभो 
तनचयये पांडडतो ||१९-२५६|| न्याय्य || आसहसेना धम्मेना, समेना नायती परे | 
धम्मासा गिो मेधावी, धम्मत्थो ती पावक्कती || न्याय्य: सूत्र: १९-२५७ ||  

मनमानीपिे न्याय देिे हे मुळीच उगचत नाही. सुज्ञ तो आहे, जो चूक व बरोबर 
याची िहातनिा करतो. जो मनाला वाट्टटेल तसे तनितय न देता, तनष्पक्षपिान े
सत्त्याला धरून तनितय करतो, त्यालाच बुद्गधमान, दरूदिी व वववकेिील 
म्हितात. || श्लोक:१९-२५६-२५७ | न्याय्य || 

यामही सक्कान का धम्मो का, अहहांसा सन्नामो दमो | स वे वन्तामलो गधरो, 
थेरो इतत पवुक्कती || न्याय्य: सूत्र: १९-२६१ || जो सत्त्यव्रती, अहहांसेचे पालन 
करिारा, उच्च नैततकता असिारा, सांयमी, स्वयांभू आणि जो अिुद्धेतेपासून व 
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अपववरतेपासून मुक्त आहे, तोच खरा मागतदितक व नेरुत्व करण्यास योग्य 
आहे.  

दपु्पाब्बज्जाम दरुामभमाम, दरुावसा घरा द:खा | दकु्खो समानासमावसो, 
द:ुखानुपतीत अधाग ु | तस्मान का अधाग ु मसया, द:ुखानुपतततो मसया || सूत्र: 
पककन्ंनाकावनग ु: ३०२ || सन्यािाचे जीवन खडतरच असते, व तिा आयुष्यात 
आनांहदत राहिे हे तर त्याहीपेक्षा कठीि कमत. खरे तर ग्रुहस्थाश्रमात राहिे, हे 
देखील काही सोपे नसते तसे. वेदना व द:ुख हे आसमानततेनू तनमाति होते. 
वेदना व द:ुख तर तनरथतक भटकण्यानेसुद्धा भोगाव्या लागतात. त्याकररता 
तनरथतक भटकिे थाांबवा कक, मग द:ुख तुमची पाठ सोडले. || सूत्र: 
पककन्ंनाकावनग:ु ३०२ || 

हथासन्ांनातो पदसन्ांनातो,वाक्य सन्ांनातो सन्ांनातुिमो | अज्जहिारतो स्स्ांहतो, 
एको स्ांतमुसतो तम, अहो मभक्खुम || शभ्िु: सूत्र: २५-३६२ || ज्याचे आपल्या 
हातावर, पायावर, आणि स्जभेवर तनयांरि आहे, जो सांपूितपिे स्वत:च्या 
तनयांरिात आहे. जो ध्यानधारिेत आनांदी असतो, अांतस्थलुप्त असतो, 
स्विोधिात मग्न असतो आणि समाधानी असतो; लोक त्यालाच मभक्ख ु
म्हितात व मानतात. || शभ्ि:ु सूत्र: २५-३६२ ||  

यो मुखसन्ांनातो मभक्खु, म्ांताभनी अनुद्धतो | अत्थम धम्मान का हदपेती, 
मधुरम तस्सा भामसतम || शभ्िु: सूत्र: २५-३६३ || ज्या मभक्खुचे आपल्या 
स्जभेवर तनयांरि आहे, जो बोलण्यामध्ये मदृभुाषी आहे, तनरामभमानी व तनगवी 
आहे आणि जो बुद्धाची मिकवि खर् या अथातन े मिकवतो व अिा प्रकारे 
समजाऊन साांगतो कक, जे ऐकिार् याला अत्यांत सुखदायक वाटते, तो खरा 
मभक्ख ु|| शभ्ि:ु सूत्र: २५-३६३|| 

सांतकायो सांतवाको सांतावा सुसमहास्जतो | वांतालोकाममसो मभक्खु, उपास्ांतो ती 
वुक्कती || शभ्िु: सूत्र: २५-३७८ || अकाक्कासम ववन्नापनीम, गगरम सक्काम 
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उहदरये | याया नमभसजे कनीक, तम अहां बमृम ब्राम्हण्य || शभ्िु: सूत्र: २६-
४०८||  

ज्याचे उच्चार मदृ ुआहेत, व्यवस्स्थत समजाउन साांगण्यासारखे आहेत, आणि 
सत्यवचन आहेत; तसेच जो कुिालाही कठोर बोलत नाही, त्यालाच मी पववर 
आत्मा समजतो. || शभ्िु: सूत्र: २६-४०८ || 

|| अथषशास्त्र || 

इसवी सन पूवत ततसर्या ितकात आचयात चांिगुप्त उफत  चािक्य ककवा ववष्िगुुप्त 
होऊन गेले. त्याांनी जगप्रमसद्ध “अथतिास्र” हा ग्रांथ मलहहला. ह्या ग्रांथाचे नाव  
जरी अथतिास्र असले तरी हा ग्रांथ प्रिासन, राज्यिास्र, कायदा वगैरे अनके 
ववषयाबाबतही आहे. त्या ग्रांथात अनके व्यवस्थापनाचे मसद्धाांत माांडलेले आहेत. 
त्या पकैी काही आपि येथे पाहू.   

सुिस्य मूलं धमष: | 

आपल्या हे लक्षात आले असेल की, सूतराांमध्ये कक्रयापद ‘अस्स्त’ हे वेगळे 
मलहहलेले नसून त े अद्ध्यारुत आहे. मूलां म्हिज े मूळ, सुरुवात, प्रारांभ, 
आधारभूत. आनांदाचे मूळ धमातत आहे. सुख याचा अथत समदृ्धी, कल्याि, 
चाांगले आरोग्य, द:ुखाचा नाि ककां वा स्वास्थ्य असाही होतो. धमत म्हिज े
वततिकूीचे मापदांड ककां वा अपके्षक्षत कततव्ये असा आहे. यावरून कामाच्या हठकािी 
योजून हदलेले काम व्यवस्स्थतपिे पूित करिे हा धमत व त्याचे पालन अपेक्षक्षत 
असल्या प्रमािे करिे यातच सुख सामावलेले आहे. || अध्याय: १ श्लोक: १ || 

ववज्ञानेन आत्त्मानमं संपादयेत | 

प्रत्येक कमतचर् यान े त्याच्या कामािी तनगडीत, आवचयक ज्ञान त्याच्या 
मागतदितकाकडून सांपादन करिे हे त्याच्याच हहताचे आहे. कामाच्या सांबधी ज्ञान 
सांपादन करिे, ही कमतचार् याची जबाबददारी आहे. || अध्याय: १ श्लोक: ८ ||  
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ववज्ञानेन आत्त्मानमां सांपादयेत | सांपाहदतात्मा स्जतात्मा भवतत | 

ज्या व्यवस्थापकाने, आवचयक ते ज्ञान सांपाहदत केले तो व्यवस्थापक खर् या 
अथातन े स्वयांभू झाला असे म्हिता येईल. सांस्थेच्या दरूगामी उद्देिाकररता, 
आकषतक वाटिारे हस्वतकालीन लाभ, बाजूला ठेऊन काम करिे, व सवत 
सांबगधताना त्या कररता समजाऊन बरोबर घेऊन चालिे, हे सांस्थेच्या 
व्यवस्थापकाचे महत्वाचे कततव्य आहे. || अध्याय: १ श्लोक:९ || 

उपायपुवषमं न दषु्ट्करं स्यात | 

कुठलेही काम योग्य साधनाचा वापर करून केल्यास त्यात मुळीच अडचि येत 
नाही. “साधन” याचा येथे अथत फक्त भौततक साधने असा नसून त्यात वळे, 
पररश्रम, योजना, पद्धती हे सवतही अांतभूतत आहेत. बर् याच वेळा यापैकी कुठलीही 
एक बाब चुकीची ककां वा अयोग्य असेल तर, अपेक्षक्षत फळ ककां वा पररिाम प्राप्त 
होिार नाही; म्हिूनच व्यवस्थापकाने योग्य तो ववचार व योजना तयार करून 
त्याची व्यवस्स्थत अम्मल बजाविी करिे अपके्षक्षत आहे. || अध्याय: १० 
श्लोक:१|| 

य: यग्स्मन काये कुशल: त ंतग्स्मन एव योजयेत | 

व्यवस्थापकान े त्याच्या बरोबर काम करिार् या प्रत्येक व्यक्तीचे गिुदोष 
ओळखून, त्याची क्षमता व कौिल्य पाहून, त्यास उगचत व योग्य कामाची 
जबाबदारी द्यावी. या वाक्याचे खूप महत्व आहे, कारि, नुकताच मा. 
पांतप्रधानानी “पुनकौिल्य तनमाति (Re-Skilling)” तनमाति  करण्याच ेआव्हान 
केले आहे. आचायत चािाक्याने हे णिस्तपूवत ३०० वषातपूवी साांगगतले आहे. || 
अध्याय: १२ श्लोक:२ ||  
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मानुर्ीम कायषववपत्तीम कौशलेन ववतनवारयेत | 

येथे आचायत चािाक्याांनी व्यक्तीांनी जािीवपूवतक मुद्दामहून तयार केलेल्या 
अडथळ्याांची बाब मुद्दाम स्पष्टपिे माांडलेली आहे. प्रत्येक व्यवस्थापकान े
कुिलतेने काम सुरू करण्यापूवी ककां वा सुरू असताना, सल्लामसलत करून, 
प्रभाविाली व्यक्तीांना समाववष्ट करून, एखादे कसब वापरुन, पाठपुरावा करून, 
बक्षीस जाहीर करून ककां वा मिक्षचे भीती दाखउन मानव तनममतत अद्थळ्याांवर 
उपया िोधून कामाचा मागत सुकर करावा. || अध्याय: १२ श्लोक:८ ||  

कायषबहुत्वे बहुफलम आयततकम कुयाषत | 

कुठल्याही सांस्थेत, असे कधीच होत नाही की, काहीही महत्वाचे कामच नाही. 
जोपयतं कोितीही सांस्था कायतरत आहे, तो पयतन्त कामे राहिारच. सांस्थेमधील 
प्रत्येकास त्याच्या कामाचे महत्व नेहमीच अगधक वाटिार. व्यवस्थापकाने हे 
ठरवायला हव े की, खरोखरीच सांस्थेच्या दृष्टीकोिातून कोिते काम अत्यांत 
महत्वाच.े कोित े महत्वाचे व कोित े काम नांतर केले तरी चालू िकत.े || 
अध्याय: १२ श्लोक: १४ ||  

आत्मानम एव नाशयतत आत्मवताम कोप: | 

राग ही मनुष्याची मूलभूत भावना आहे. स्जथे स्जथे अपेक्षा असते, ततथ े ततथ े
अपेक्षा भांग झाला की राग तनमाति होिे अत्यांत स्वाभाववक आहे. याचा अथत 
असा मुलीचा नाही की अपेक्षा ठेऊच नये. त ेिक्यही होिार नाही. कामाच्या 
हठकािी तर प्रत्येक व्यवस्थापकास ठरल्याप्रमािे सांस्थेचे काम करून घ्यावयाचे 
असते, अिा वेळेस काम योग्य त्या प्रकारे, ठरलेल्या वळेेत, खचातत व अपके्षक्षत 
गुिविेचे न झाल्यास राग येण्याची िक्यता असतेच. तरीही, व्यवस्थापकास 
प्रयत्ांन पूवतक रागाचे व्यवस्थापन करिे अत्यांत आवचयक आहे. [भगवदगीता: 
२.६३: क्रोधात भवतत सम्मोहा..] || अध्याय: १५ श्लोक:२ ||  
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यानांतर, आता बघू या दक्षक्षि भारतातील सुप्रमसद्ध कवव व सांत गथरुवल्लूवर. 
ते इसवी सिाच्या पहहल्या ितकात होऊन गेले. त्याचे मलखाि बहुआयामी 
आहे.   

|| धथरर्रष ्कुल || 

  
|सेरुक्कूम मसनामुम मसरूमैयुम इल्लार पेरूक्कम पेरूममतम तनरि ू || भाग -४४: 
दोर्तनरोध: श्लोक: ४३१ || गववतष्टपिा, राग, सांकुगचत मांनोवु्रिी याांच्यापासून 
मुस्क्त मािसाच्या मोठेपिाला तेजपुांज बनववत.े  

|| भाग -४४: दोर्तनरोध: श्लोक: ४३१ || 

| अमतपोरूल इनपमां उईराक्कम नानकीन ततरितरेरनत ूतेरप तमू | || अध्याय-
५१: सुयोनय व्य्तीची तनवड: श्लोक: ५०१ || 

वररष्ठ अगधकार् याची तनवड करताना ती तनवड चार तनकषाांवर आधारलेली 
असावी. त्या चार बाबतीत तनवडावयाच्या व्यस्क्त किा प्रततसाद देतात यावर 
त्याांची तनवड अवलांबून असावी. ते तनकष आहेत, सांपवि, पे्रम, मतृ्यूची मभती व 
उच्च नैततकता, सदगुि आणि सतप्रवु्रिी. || अध्याय-५१: सुयोनय व्य्तीची 
तनवड: श्लोक: ५०१ || 

| कुटीवपरन्तू कुराततीन तनांकी वतूप्परीयुम नानू तइएयम क्िे तलेीवू | ||अध्याय-
५१: सुयोनय व्य्तीची तनवड: श्लोक: ५०२ ||  
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योग्य व्यस्क्त तो असेल ज्याचची कौटुांत्रबक पाचवतभूमी चाांगली असेल, जो तनदोष 
असेल आणि जो लोकाांच्या भावनाांचा सहु्रद्यतेने ववचार करू िकत असेल.  

|| अध्याय-५१: सुयोनय व्य्तीची तनवड: श्लोक: ५०२ || 

कुनाम नातीक कुरामुम नाती अवरुतल ममकाई नाती ममक्का कोलाल.  

|| अध्याय-५१: सुयोनय व्य्तीची तनवड: श्लोक: ५०४ || 

कामाकररता व्यक्तीची तनवड करताना, त्याची सवततोपरी योग्यता आणि त्याची 
अपके्षक्षत कायत भूममकेत अयिस्वी होण्याची िक्यता याांचे तनरपेक्षपिे मूल्याांकन 
करून, जर त्याची योग्यता अगधक वाटत असेल तरच त्याची तनवड करावी.  

|| अध्याय-५१: सुयोनय व्य्तीची तनवड: श्लोक: ५०४ || 

| कुलस्सी मुततवू तुांतनवेयताल तलास्सीयुल तनकुतल ततत ू | || अध्याय-६८: 
व्यवस्थापन: श्लोक: ६७१ || 

तनवडीचा तनितय झाला की मग आवचयक ती सववस्तर चचात करावी. चचे नांतर, 
तनितयाच्या अम्मल बजाविीत उिीर करू नये व त्याच्या कक्रयानवयात 
चालढकल करिे हे तनस्चचतच चुकीचे आहे.  || अध्याय-६८: व्यवस्थापन: 
श्लोक: ६७१ || 

| तूनकूका तुनककक सेयरपाला तूनकारका तूनकत ूसेययूम ववनई || अध्याय-६८: 
व्यवस्थापन: श्लोक: ६७२ || 

जी कामे जवे्हा िाांत वेळ असेल तेव्हा करण्यासारखी असतील, ती जािीवपूवतक 
आरामाने करावी. परांतु जी कामे ताबडतोब करिे आवचयक असेल, ती 
ववनाववलांब करावी.  

|| अध्याय-६८: व्यवस्थापन: श्लोक: ६७२ || 

पोरूलकरवी कालम ववनैइतनोत ूआईन्तुम इरूल्लततरा एन्नीक सेयल.  
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|| अध्याय-६८: व्यवस्थापन: श्लोक: ६७५ ||  

कोितेही काम सुरु करण्यापूवी, सांसाधन,े कामाचे यथायोग्य तनयोजन, वळे 
आणि कामाची जागा ह्या पाच गोष्टी सूतनस्चचत करून व त्याांच्या उपलब्धतेची 
खारी करून घ्यावी.   

|| अध्याय-६८: व्यवस्थापन: श्लोक: ६७५ || 

| मुिीवूम इताईयुरूम मुरीयांकू येतुम पतूपयानूम परिकू सेयल |  

|| अध्याय-६८: व्यवस्थापन: श्लोक: ६७६ || 

कामाची सुरुवात करण्यापूवी, उद्देिा ववषयी स्पष्टता असिे अत्यांत आवचयक 
आहे. त्याच बरोबर सांभाव्य अडचिी, होिारे फायदे व काम पूित झाल्यावर 
त्यावर लोकाांची प्रततकक्रया, व वैकस्ल्पक योजना, ह्या सवत बाबीांचा सखोलपिे 
ववचार करिे हहतावह आहे. || अध्याय-६८: व्यवस्थापन: श्लोक: ६७६ || 

सेयववनल सेयवन सयेामुराई अस्व्वनै उल्लाररवन उल्लाम कोलाल.  

|| अध्याय-६८: व्यवस्थापन: श्लोक: ६७७ || 

एखादे काम ककती उत्कृष्टपिे केल्या जाऊ िकते हे नक्की करण्याकररता, अिा 
व्यक्तीचा िोध घेिे आवचयक आहे ज्याला त्या कामाची इत्थांभूत माहहती आहे 
व तो त्या कामात तनष्िात आहे. || अध्याय-६८: व्यवस्थापन: श्लोक: ६७७ || 

इसवी सनाच्या चौथ्या ितकात राजा भ्रतरूहरी याांनी एकूि ३०० चलोक 
मलहहलेत. त्यातील १०० िृांगारिी सांबांगधत आहेत, १०० वैराग्यािी सांबांगधत 
आहेत, तर १०० तनतीिासरािी सांबांगधत आहेत. त्यापकैी, तनतीितकातील १०० 
चलोकाांपकैी काही चलोक हे  व्यवस्थापनािी सांबांगधत त्या बद्दल आपलां चचात 
करू.  
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|| तनती शतक || 

अद्यापी नोज्झतत हर: ककल कालकूटां कूमो त्रबभततत धरिीम ककल पषृ्ठभागे || 
अम्भोतनगधवतहतत दसु्तरवाडवाग्नी स्म्ांगकृतमां सुकु्रततन: पररपालयस्न्त| ||श्लोक: 
६७|| 

उत्कृष्ट सांस्था चालकास आपल्या कमतचायातचे गुनावगिु माहीत झाल्यानांतर 
देणखल चालक त्यास दरू लोटत नाही तर, त्याला आपला मानून त्याच्या गिु 
सांवधतना कररता प्रयत्ांनां करतो. || श्लोक: ६७ || 

दाक्षक्षण्यम स्वजने, दया पररजन,े िा्यम सदा दजुतने | प्रीतत: साधुजने नयो 
नपृजने, ववद्व्ज्ज्नेष्वाजतवम || िौयतम िरूजने, क्षमा गुरुजने, नारीजने धूततता | 
ये धैयत पुरुषा: कलासु कुिलास्तेष्व्वेव लोकस्स्थतत: || श्लोक: ६९ || 

गुिवदगुिवद्धा कुवतता कायतमादौ पररिततरवधायात यत्ांनत: स्प्ांडतेन || 
अततरभसकु्रतनाम कमतनामाववपिे भतवतत हु्रदयदाही िल्यतुल्यो  ववपाक: || 
श्लोक: १३८ ||  

कुठलेही काम करण्यापूवी, त्याचा पररिाम काय होिार आहे याचा नीट ववचार 
करावा. एखादे काम घाईत केले तर त्याच्या पररिामाचे िल्य मािसाला सलत 
राहून हुद्तयाचा दाह कररते, म्हिून प्रत्येक कमतचार् याने आपले काम लक्षपूवतक 
केले पाहहज.े  || श्लोक: १३८ || 

ज्याप्रमािे मानवी िरीरात त्याच्या सवत कक्रयाांवर तनयांरि त्याची बुद्धी करत 
असते, त्याचप्रमािे, कुठल्याही सांस्थेत तथेील कामावर तथेील व्यवस्थापक 
(पदनाम नसून भूममका या अथातने) तनयांरि करत असतो. तवे्हा व्यवस्थापकास, 
मूलभूत मानसिास्र व त्याच ेमसद्धाांत समजाऊन घेिे अत्यांत आवचयक आहे. 
पातांजल योगसुरे हे सांपूित जगातील पहहले मानसिास्रावरील पुस्तक समजले 
जात ेव म्हिून प्रत्येक व्यवस्थापकाने त ेककमान एकदा तरी वाचावेच. याबाबत, 
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हा िोधतनबांध पूित करण्यापूवी, आहद िांकराचार्याांच्या “वववेकचुडामिी “ ह्या 
अद्ववतीय ग्रांथातील एक चलोक पाहूया. पांचकोषावर भाष्य करताना त्याांनी काय 
म्हटले त ेपाहिे महत्वाचे आहे.   

बुद्धीबुतद्धीनदरीय: सारधम सववृि: कतुतलक्षि: | 

ववज्ञानमयकोि: स्यात ्पुस: सांसारकारिम ्||१८६|| वववेकचुडामणी || 

ववज्ञानमयकोष म्हिज े बुद्धी व ततच्या सवत ज्ञानेंहियाांच्या कृती. सवत मानवी 
कृतीांचे कारि म्हिजे ववज्ञानमयकोष होय. विृी म्हिजे मनाला 
आवचयकतेनुसार ज्ञानसांपदानाकररता सुयोग्य बनववत े ती. अांत:करिात सांदेह 
तनमतन झाला की त्यास मानस म्हितात. त्यातून सुतनस्चचत ज्ञानस्वरूप ज ेती 
बुद्धी. मन हे बुद्धीचे उपकरि ककां वा साधन असत.े बुद्धी तनितय घेत ेव मन 
त्या प्रमािे काम ककां वा कृती करते. मन आणि बुद्धी मधील नाते सांबांध म्हिज े
मन हे पूवत तर बुद्धी ही पचचयात येते; आणि याच कारिामुळे, मनोमय 
कोिानांतर ज्ञानमय कोि येतो. सरळ भाषेत असे म्हित येईल कक बुद्धी ही 
मनावर तनयांरि ठेवते ककां वा करते. औद्योगगक क्राांतीनांतर, म्हिजे खरतर 
अगदी २० व्या ितकाच्या सुरुवातीला मसगमांड फ्रॉइड याने आधुतनक काळात 
सवतप्रथम आधुतनक मानसिास्राची सुरुवात केली व त्याच्या काळातच त्याच्या 
मिष्यान,े कालत जुांग याने त्यात मोलाची भर घातली. फ्रॉइडच्या सांकल्पनेनुसार, 
मानवी मनाच े/ व्यस्क्तमत्वाच ेतीन कप्प े/ भाग आहेत. त्यास त्यान ेईड, इगो 
व सुपर इगो अिी नावे हदलीत. अथातत त्यापेक्षा पांचकोिाची कल्पना ही जास्त 
प्रगत, व्यापक व खोली असिारी व  गाांभीयतपूित वाटत;े तरीही, ववषय 
माांडिीकररता, फारतर इडला अांत:करि, इगोला मन व सुपरइगोला बुद्धी 
म्हित येईल. फ्रॉइडच्या सांकल्पनेनुसार, सुपरइगो त्याच्यापेक्षा कतनष्ठ 
असिार्या इगो व इडला नेहमी तनयांत्ररत करण्याचे काम करतो, म्हिजे इगोला 
योग्य मागतदितन करण्याचे काम सुपरइगो करतो. फ्रॉइडच्या त्ररस्तरीय 
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सांकल्पनेपेक्षा पांचकोष सांकल्पना ही अगधक ववस्ततृ, खोल व सवतसमावेिक 
वाटते, याचे कारि म्हिज े फ्रॉइडची कल्पना मानवी सवतसामान्य जीवन 
जगण्याकरीता आवचयक असिार्या आयुष्यातील तडजोडीची-व्यवस्था एवढेच 
फारतर म्हित येईल; परांतु, भारतीय पांचकोष, ही सांकल्पना त्याही पुढे जाऊन 
आनांदाची कल्पना माांडत,े सुखाची नाही. फ्रॉइडच्या कल्पनते अांततम 
उद्देिाबाबत काहीही म्हटलेले नाही. मानवी जीवनाचे सवतसामान्य व्यवहार का 
तनयांत्ररत करावयाचे याचे सुस्पष्ट उिर फ्रॉइडच्या तत्वज्ञानात येत नाही. ह्याच 
कारिामुळे, आहद िांकराचायत (इसवी सन ७८८) याांनी पूवीचीच पांचकोिाची 
कल्पना स्स्वकारून पुढे भाष्य केले.  

याहठकािी पातांजल योगिास्राचाही ववचार करिे आवचयक आहे. मसगमांड फ्रॉइड 
ककां वा त्याचा मिष्य कालत ज्यूांग हे पूवत जन्मा ववषयी चकार िब्दही काढत नाही, 
पािगचमात्य तत्वज्ञानात, मानसिास्रात ककां वा व्यवस्थापन िास्रात पूवत जन्म 
ही सांकल्पनाच नाही. नास्स्तकवादी व तनरीचवरवादी चावातकाचे म्हििे होते: 

“यावज्जीवेत्सुखांजीवते, ऋिम्कृतवाघतृमवपबेत | 

भस्स्मभूतस्यदेहस्य पुनरागमनांकुत:||  

रयोवेदस्य कतातरौ भांडधूतततनिाचरा: |” 

चावातक, भगवान गौतम बुद्ध व भगवान महावीर याांच्या खूप आधी होऊन गेले. 
चावातक याांचे तत्वज्ञान हे भोगवादी होत.े अगदी तसेच ववचार पस्चचमात्य ववचार 
सरिीमध्ये आढळतात, परांत ु चावातक म्हिज े फक्त भारतीय तत्वज्ञान नव्हे. 
भारतीय तत्वज्ञानाचे खरे स्वरूप इतर दितनात आढळत.े बुद्धी व मनाचा खरा 
अथत पातांजल योगसूरात  

(१) “ऋतांभरा तर प्रज्ञा” (समाधीपाद:सूर-४८), 

(२) “तज्ज:सांस्कारोsन्यसांस्कारप्रततबांधी” (समाधीपाद:सूर-५०), 
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(३) पररिामरयसांयमादतीतानागतज्ञानम”् (ववभूततपाद:सूर–१६), व   

(४) “सांस्कारसाक्षातपूवतजाततज्ञानम”् (ववभूततपाद: सूर–१८)          

या सूरात आढळतो. हा ववचार पुनजतन्माच्या सांकल्पनेिी तनगडीत आहेत व 
त्यात जन्मोजन्मीचे सातत्य आहे आणि म्हिूनच फ्रॉइड व ज्यूांग याांच्या पुढे 
जाऊन ववचार केल्याचे आढळत.े  

भारतीय उपखांडात भारतीय तत्वज्ञानाचा प्रचार व प्रसार प्राचीन काळात सयाम 
(थायलँड), ब्रम्हदेि (मायनामार), मलेमिया, ववजय (इांडोनेमिया), चांपा 
(स्व्हएतनाम), कां बोज (कां बोडडया), मसहनलद्वीप (श्रीलांका) इतक्या दरू पयतन्त 
झालेला होता, ककां बहुना पर जपानपयतन्त झाला होता. ह्या पाचवतभूमीवर 
भारतातील लोकानी तर भारतीय मानसिास्र समजाऊन घेिे फार आवचयक व  
हहतावह आहे.  

भारतीय व पास्चचमात्य मानसिास्राचा अभ्यास याकररताच प्रत्येक 
व्यवस्थापनािी सांबांगधत व्यस्क्तन ेकरिे आवचयक आहे.            
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महान ववभतूत – शे्रष्ट्ठ ग्रंथ संपदा  
 

(०१) नारदभस्क्त स्तोर: [कालातीत]  

(०२) भगवदगीता: [इसवी सन पूवत ५१५१] 

(०३) छानदोग्य उपतनषद: [इसवी सन पूवत १५०० ते ८००] 

(०४) बहृदाराण्य उपतनषद: [इसवी सन पूवत १५०० ते ८००] 

(०५) भगवान महावीर: [इसवी सन पूवत ५९९ ते ५२७] 

(०६) भगवान गौतम बुद्ध: [इसवी सन पूवत ४८३ ते ४००] 

(०७) आचायत चािक्य – अथतिास्र: [इसवी सन पूवत ३५० ते २७५] 

(०८) गथरुवल्लूवर – गथरतक्कुल: [इसवी सन १ ते ६]  

(०९) राजा भररुहारी – ितकरयी: [इसवी सन ४५० ते ५१०]  

(१०) आहद िांकराचायत: वववेक चूडामिी [इसवी सन ७८८ ते ८२०]  

(११) पातांजल मुतन – योगसुरे: [इसवीसनापूवी २ रे ितक ]  

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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|| उपसांहार || 

सांस्कृतभाषा ववचवस्य अततसमधृ्दा भाषा अस्स्त। प्राचीनकाले सवतर 
सांकररता भाषा सांभाषिाथतम ् उपयुक्ता। मध्यकाले सहस्रागधक 
स्व्दितवषतत: मुगलअततक्रमिेन सवे भारतीया: आक्रममता: सद:ुखा: 
जाता:। तेषाां तनवासेन सांस्कृतस्यावप हास: जात:। तत: आड़्ग्ला: 
व्यापाराथ ं भारतां आगतवन्त: आड़्ग्लिासने भारतस्य सांस्कृतत: 
ववध्वांमसता। तत: िासनेन सवप्रतथमत: मिक्षिस्य भारतमभन्नां प्रारूपां 
स्थावपतम।् लॉडत मेकॉले आड़्ग्लानाां हहताथतम ् एतत ् प्रस्तावां 
पुरस्कृतवान ्तस्य उद्देचय: अस्स्त यद् भारतस्य सांस्कृतवैभवम ्नष्टां 
करिीयम।् तस्स्मन ् इततहासे भारतस्य सत्य दितनां नास्स्त। येन 
भारतीया: सत्यां इततहासां न ज्ञानवन्त:। 

भारतस्य सत्येततहासां मलणखतव्यां इतत अस्माकां  दातयत्वां वततते। 
सवतप्रकारै: अस्मामभ: प्रयत्न: करिीय:। िालामहाववद्यालयेषु तथैव 
विृपरेषु साप्ताहहकेषु ववदयुतसाधनव्दारा अस्माकां  प्रयत्नां अगधकां  
भवेत।् समाजसेवीसांस्था मभ: सह एतां राष्रीयकायतम सफलां कृत्वा 
भारतिासनेन सहवातातम ्कुमत:। 

अगधकागधकमागै: राष्रस्य साांस्कृततकजागतृत कायतक्रमां कथां करिीयम ्
इतत योजनाया: ववचारववमषत: यात:। तथा तस्या: योजनाया: 
कक्रयान्वयनां तनस्चचतम।् प्राथतना।   


