पाठ-२०
अनन्तः ज्ञानसागरः
सारान्शः
संस्कृतसाहित्यस्य ज्ञानराह िः अनन्तिः ।
आध्यात्मिकग्रन्थेषु वेद-पुराणादयिः अनेके ग्रन्थािः
एतादृ ािः यान् अधीत्य वैदेह कािः अहप चमत्कृतािः
जातािः । वैज्ञाहनकसाहित्यम् अहधकृत्य अहप इदानीं
ोधकायाा हण प्रचलत्मन्त । सुश्रुतिः प्रथमिः त्वक्
प्रत्यारोपकिः इहत प्रहसद्धिः । जीवकिः ल्यहचहकत्सकिः
आसीत् । तेन भोजराजस्य मत्मिष्कस्य
ल्यहचहकत्साम् अकरोत् ।हवज्ञानस्य हवहवधक्षेत्रेषु
प्राचीनैिः मिहषाहभिः चमत्कारपूणाा हन
अनुसन्धानकायाा हण कृताहन। आयाभटे न गहणते
ून्यस्य हसद्धान्तिः वहणातिः । संख्यापदाहन 'हिन्दसे'
इहत कथ्यन्ते यतिः ताहन भारतदे ात् अरबदे ं प्रहत
गताहन । वािुहवज्ञानेऽहप अहितीयभवनहनमाा णाहन
आश्चयाम् उत्पादयत्मन्त। रसायनहवज्ञाने हवहवधधातूनां
योगेन हवहवधािः औषधयिः रच्यन्ते स्म ।वरािहमहिरस्य
बृित्संहितायां गजानाम् अश्वानां, कुक्कुटानाम्
इत्यादीनाम् अनेकेषाम् आयुहवाषये मित्त्वपूणं ज्ञानं
प्रदत्तम् । अत्मस्मन् ग्रन्थे एव वृक्षायुवेदिः अहप
समाहितिः । एषिः ग्रन्थिः ज्योहतश्शास्त्रस्य बहुमूल्यं
हववरणं प्रददाहत आयाभट्टस्य आयाभटीयम् अपरिः
मित्त्वपूणािः ग्रन्थिः यत्र ग्रिाणां गहतहवषये वणानम्
अत्मि। 'भूगोल' इहत ब्दिः एव भूिः गोलिः वताते इहत
साधयहत ।हवमान ास्त्रे पारदस्य योगेन, सौरउजाा यािः उपयोगेन च हवमानाहन उड्डयन्ते स्म ।
यन्त्रसवास्वे हत्रपुरहवमानस्य वणानमहप उपलभ्यते यत्
हवमानं जले, भुहव, अन्तररक्षे च सम्यक् चहलतुं
क्नोहत स्म । अतिः अपूवािः अनन्तिः च अस्माकं
हवज्ञानराह िः ।
मुख्य बिन्दवः
सुश्रुत संबिता- आयुवेदे ल्यहचहकत्सा हवषयकिः ,
प्रहसद्धिः ग्रन्थिः । अस्य लेखकिः मिहषा सुश्रुतिः अत्मि ।
चरक संबिता- रोगहनदानं हचहकत्साहवधेिः च प्रमुखिः
ग्रन्थिः । अस्य प्रणेता मिहषािः चरकिः अष्टाङ्गहृदयम्,
भावप्रका िः आदयिः अहप आयुवेदस्य ग्रन्थािः ।
सुश्रुतः - भारतस्य प्रहसद्धिः प्राचीनतमिः
ल्यहचहकत्सकिः ।
जीवकः - एकिः प्रहसद्धिः ल्यहचहकत्सकिः । एषिः एव
भोजराजस्य मत्मिष्कस्य ल्यहियाम् अकरोत्।
वेदाः - वेदािः चत्वारिः , ऋक्, यजुिः , साम, अथवा च।
उपवेदािः अहप चत्वारिः आयुवेदिः , धनुवेदिः गान्धवावेदिः ,
स्थापत्यवेदिः , अथावेदिः ।
वेदाङ्गाबन - षट् सत्मन्त- ह क्षा, कल्पिः , व्याकरणम्,
हनरुक्तम्, छन्दिः , ज्यौहतषम् च।

पुराणाबन - अहि, वायु, ह व, भागवत्, स्कन्द,
गरुड़, कूमा, नारद, माकाण्डे य, ब्रह्म, पद्म, हवष्णु,
भहवष्यत्, बराि, ब्रह्मवैवता, हलङ्ग, वामन, मत्स्यअष्टाद पुराणाहन सत्मन्त ।
अवगच्छामः
भारतीय ग्रन्थेषु प ूनां वृक्षाणां हवषये अहप
स्वतन्त्रहचहकत्साग्रन्थािः उपलभ्यन्ते ।
यथा - अश्वायुवेदिः ,गजायुवेदिः ,वृक्षायुावेदिः ,
सौरमण्डलम्,
कुजः कः ?- भूहमपुत्रिः मंगलग्रििः । एतेनैव मंगलग्रिे
जीवनस्य सम्भावना हियते आधुहनकवैज्ञाहनकैिः ।
ग्रिाणां प्रकाशः - ये ग्रिािः प्रकाश्यन्ते ते सवे सूयाा त्
एव प्रका ं प्राप्नुवत्मन्त ।
आययभटीयम् बकम्? आयाभट्टस्य ज्योहतष ास्त्र
हवषये मित्त्वपूणाा रचना अत्मि।
बवमानशास्त्रम् -भरिाजिः हवमानचालने सौर
ऊजाा यािः प्रयोगिः हलत्मखतिः । तेन हलत्मखतिः ग्रन्थिः
अत्मि- 'यन्त्रसवयस्वम्' ।
भोजराजकृतं 'समराङ्गणसूत्रधारम् अहप
हवमान ास्त्रस्य पररचयं यच्छहत।
आवश्यकोSयं ज्ञानम्
अस्माकं संस्कृतवाङ्मयम् अत्यहधकं प्राचीनं हव ालं
सागरवत् ज्ञानगम्भीरं हवराजते। न केवलम्
आध्यात्मिकक्षेत्रे अहपतु हवज्ञानक्षेत्रे अहप
प्राचीनभारतीयैिः ऋहषहभिः बिविः वैज्ञाहनकहसद्धान्तािः
सूत्ररूपेण सन्दह ातािः । अद्यत्वे पाश्चात्यहविां सिः अहप
भारतीयहवज्ञानेन आकृष्टािः भूत्वा अनुसन्धानकायाा हण
कुवात्मन्त । अनेकािः पाण्डु हलपयिः हवदे ेषु, मठे षु,
मत्मन्दरे षु इदानीमहप वतामानािः सत्मन्त यासां प्रका नं
न जातम्। भारतीय ज्ञानरा ेिः संरक्षणम् अस्माकं
सवेषामेव कताव्यमत्मि । अत एव उक्तं- "भारतस्य
प्रहतष्ठे िे संस्कृतं संस्कृहतिः तथा"।
व्याकरण बिन्दवः शब्द भण्डाराश्च
कमावाच्ये कताा तृतीयान्तिः भवहत कमा प्रथमान्तं,
हियायािः सम्बन्धिः कताा सि न भवहत अहपतु कमाणा
सि भवहत ।
यथा (i) (कमा वा.) वैद्येन अभ्रकस्य संस्कारिः कृतिः ।
(कतृा वा.) वैद्यिः अभ्रकस्य संस्कारं करोहत ।
शब्दाथायः
1. वाङ्मयम् = साहित्य
2. गुल्मकं = झाड़ी
3. रसायनहवज्ञाने = कैहमस्ट्र ी में

4.
5.
6.
7.
8.

पारदं = पारे को
कुज = मंगल ग्रि
मा प्रमदिः = आलस्य मत करो
सञ्चायामाणाहन = चलाये जाते हुये
गररमाणम् = गररमा को

योग्यतां वधययत
आध्यात्मिकं साबित्यम् - उपहनषद:- एकाद
उपहनषदिः अतीव प्रहसद्धा:- ई , केन, कठ, प्रश्न,
मुण्डक, माण्डूक्य, एतरे य, तैहत्तरीय, बृिदारण्यक,
छान्दोग्य, श्वेताश्वतर इहत ।
दशयनाबन - आत्मिकद ानाहन, ताहन याहन वेदं
प्रमाणं मन्यन्ते- सां ख्यम्, योगिः , न्यायिः , वै ेहषकम्,
पूवामीमां सा, उत्तरमीमां सा । नात्मिकद ानाहन वेदं
प्रमाणं न मन्यन्ते- बौद्धद ानम्, जैनद ानम्,
चावाा कद ानम्।
वैज्ञाबनकं साबित्यम् - ाखा: आयुवेदिः , गहणत,
भौहतक ास्त्रम्, रसायन ास्त्रम्, जीव ास्त्रं,
ज्योहतश्शास्त्रम् इत्यादयिः । भूहमिः पञ्चभूतात्मिका
कहपत्थफलाकाररका च इहत प्राचीनकाले मन्यते स्म
।भूहमिः एव भ्रमहत इहत सौरमण्डलमहप परा त्मक्तं
केन्द्रीकृत्य भ्रमहत इहत अस्मत्पूवाजैिः हसद्धात्मन्ततम् ।
भूभृत् इहत पवातस्य पयाा यिः । भुवं धारयहत इहत
पवातािः भूतोलनं साधयत्मन्त इहत मन्यते स्म ।
ऊजाा संरक्षणहनयमिः , अणुहसद्धान्तिः , द्रव्यहनमाा णम्
इत्यादयिः हवषयािः वैहदककालादारभ्य भारते प्रसृतािः
दृश्यन्ते।
पाठ संप्रेष्यः
• संस्कृतवाङ्मयं हिहवधं भवहत- आध्यात्मिकं
ज्ञानहवज्ञानािकम् च ।
• हवज्ञानस्य क्षेत्रे आयुवेदिः , गहणतम्,
ज्योहतषम्, वािुहवज्ञानं, रसायनं,
जीवहवज्ञानं, हवमानहवज्ञानम् इहत हवहवधािः
ाखािः ।
• प्राचीनं वैज्ञाहनकं साहित्यम् अतीव समृिं
हव ालं च वताते
• वयम् प्राचीनहवज्ञानस्य उपेक्षां न कुयाा म,
अहपतुस्वाध्यायं कृत्वा ोधकायं कुयाा म ।
• त्व, तल्, घञ् प्रत्ययानां योगेन
भाववाचक ब्दानां हनमाा णं भवहत ।
• पञ्चमीहवभत्मक्तिः अपादाने प्रयुज्यते, षष्ठी च
सम्बन्धं प्रकटयहत ।

•

•

कमावाच्ये कतारर तृतीया भवहत, कमाहण
प्रथमा, हिया च कमापदम् अनुसरहत न
कतृापदम् ।
चुर्, गण्, भक्ष्, कथ् धातूनां रूपाहण
समानाहन भवत्मन्त ।

अबधकाङ्कानाम् अजयनं कथं भवेत् ।
➢ पाठस्य सम्यक् रूपेण अध्ययनं कृत्वा
भावम् अवगच्छे त।
➢ पाठे आगतानां कहठन ब्दानां
व्याकरणािक स्वरूपं जानीयात् ।
➢ अहधकाहधक अध्याये संदहभात हवषयाणां
अध्ययनं कताव्यम्।
स्व मूल्याङ्कनम् कुरुत
• अध्यायस्य भावं स्व ब्दै िः वणायत ।
• अध्याये आगतानां व्याकरण हबन्दु नां
अभ्यासं कुरुत ।
• मूल पाठस्य अभ्यासं कुरुत।

