पाठ-२७(अ)
भारतस्य ज्ञानविज्ञानपरम्परा
सारान्शः
संप्रति सर्वस्मिन् जगति संस्कृिस्य भारिीय
संस्कृिेश्च अप्रतिमं महत्त्वं सर्वैः स्वीतियिे । यदा
अन्यत्र संस्कृिेैः उद्भर्ैः अति न जािैः िदा भारिे
संस्कृतिैः प्रगिेैः िराकाष्ां प्राप्तर्िी । संस्कृिभाषायां र्ेदातदषु, दार्वतनकग्रन्थेषु धमवर्ास्त्रातदषु च
न केर्लं धातमवकं िास्मत्त्वकं च तचन्तनम् उिलभ्यिे
अतििु मानर्तहिाय र्ैज्ञातनकतचन्तनमति िदे िदे
प्राप्यिे। अिैः भारिभूमौ प्राचीनकालिैः एर् ज्ञानतर्ज्ञान-िरम्परा प्रर्िविे। गतिि-ज्योतिष्-रसायनभौतिकी-खगोलतर्ज्ञान - आयुर्ेद - र्ास्तुतर्ज्ञान
कृतषतर्ज्ञान-ियाव र्रितर्ज्ञानादीनां प्रभूिं ज्ञानम्
अिाकं प्राचीनग्रन्थेषु सतितहिं र्िविे।
आिश्यकोSयं ज्ञानम्
• संस्कृि र्ाङ्मये प्रभूिं र्ैज्ञातनकं सातहत्यं
र्िविे ।
• गतििर्ास्त्रे आयवभटस्य योगदानं
महत्त्विूिवम् ।
• र्ून्यस्य अर्धारिा, दर्मा िद्धतिैः
दर्मलर्-प्रिाली, (िाइ) इत्यस्य
मूल्यतनधाव रिं संख्या तर्ज्ञानम् इत्यादीनां
अन्वेषिं संस्कृिर्ाङ्मयस्य प्रमुखम्
अर्दानम् ।
• ज्योतिश्शास्त्रे भास्कराचायवस्य तसद्धान्त
तर्रोमतिैः प्रतसद्धैः ग्रन्थैः र्िविे । लीलार्िी
अस्य एर् भागैः तर्द्यिे ।
• आयुर्ेदे आचायवचरकस्य चरकसंतहिा,
आचायव-सुश्रुिस्य सुश्रुिसंतहिा च
महत्त्विूिौ ग्रन्थौ । सुश्रुिैः प्रथमैः
त्वक्प्रत्यारोिितर्र्ेषज्ञैः ।
• कृतषतर्ज्ञाने िरार्रस्य कृतषिरार्रैः
कृतषतर्षये तर्श्वकोषैः एर् ।
• र्ास्तुतर्ज्ञानस्य अष्टादर्तर्र्ेषिातन
मत्स्यिुरािे िररगतििातन । बृहत्संतहिायां
प्रासादतनमाव िकला तर्स्तरे ि र्तिविा ।
• महतषवभरद्वाजतर्रतचिे यन्त्रसर्वस्वे
तर्मानतर्षये महत्त्विूिावैः आतर्ष्काराैः
प्रदत्ाैः ।
• संस्कृिर्ाङ्मये ियाव र्रिसंरक्षिस्य
तसद्धान्ताैः िदे िदे प्राप्यन्ते ।
ियाव र्रिसंरक्षिाय प्रकृतिमानर्योैः
िारस्पररकं सन्तुलनम् अतनर्ायवम्। प्रकृतिैः
प्रतिक्षिं मानर्स्य तहिसम्पादने तनरिा,

मानर्ेनाति सदै र् ियाव र्रिस्य रक्षिं
करिीयम् ।
योग्यतां िर्धयत
गवितम्
भारिे गतिितर्ज्ञानस्य प्रारम्भैः र्ैतदककालाि् एर्
अभर्ि् । र्ैतदक-र्ाङ्मये िात्कातलकेषु अन्येषु ग्रन्थेषु
च गतििीयानाम् अंर्ानाम् उल्लेखैः तर्र्ेषिैः
दृश्यिे।
दशमाङ्कपद्धवतः
'दर्माङ्किद्धतिैः ' िु भारिस्य एर् महत्त्विूिव
योगदानं र्िविे। एिस्यां िद्धिौ 1–9 अंकाैः र्ून्यं च
उियुज्यन्ते । अस्यां स्थानिररर्िवनेन सह अङ्कानां
मूल्ये िररर्िवनमति तियिे । एषा िद्धतिैः
तद्वसहस्रर्षेभ्यैः िूर्वम् एर् भारिे प्रचतलिा आसीि्।
शून्यम्
र्ून्यस्य अर्धारिा अति सर्वप्रथमं संस्कृिर्ाङ्मये एर्
प्राप्यिे। तिङ्गलस्य छन्दैः सूत्रे (200 ई. िू.) र्ून्यस्य
सङ्केिैः लभ्यिे ।
बौर्ायनसूत्रम् (पाइथागोरस-वसद्धान्तः )
एषैः तनयमैः िाइथगोरसाि् सहस्रातधकर्षेभ्यैः िूर्वम्
एर् तनतमविैः आसीि्। िाइथगोरसमहोदयैः िस्य
तर्स्तारं कृिर्ान् । अयं प्रमेयैः मूलिैः िु र्ुल्वप्रमेयैः
र्िविे । र्ुक्लयजुर्ेदस्य बौधायनर्ुल्वसूत्रे,
कात्यायनर्ुल्वसूत्रे, आिस्तम्बर्ुल्वसूत्रे
मानर्र्ुल्वसूत्रे च एिि् सूत्रम् उिलभ्यिे।
बौधायनादयैः मुनयैः एिं तनयमं प्रतििाद्य यथायोग्यं
तर्र्रिम् अति दत्र्न्तैः । तर्तभिाकारािां
यज्ञर्ेदीनां तनमाव िे एिस्य तसद्धान्तस्य उियोगैः
तियिे ि ।
'पाई' इत्यस्य मूल्यम्
आयव भट्टैः एर् 121 श्लोकात्मके 'आयवभटीयम्' इति
ग्रन्थे सर्वप्रथमं र्ृत्स्य िररतधव्यासयोैः अनुिािस्य
(n) िाई) इत्यस्य मूल्यं तनधाव ररिर्ान् । िि् 3.1416
भर्ति । आधुतनकर्ैज्ञातनकानां मिे अति एिि् मूल्यं
3.1416926 र्िविे। आयवभटे न एर् प्रतििातदिम् यि्
- "मृज्जलतर्स्मखर्ायुभ्यो भूगोलैः सर्विो र्ृत्ैः
।आयवभटे न एर् स्वग्रन्थे "िृतथर्ी सूयव िररिैः
िररभ्रमति' इत्यति सातधिम् अस्मस्त।
र्नऋिगुिविभागादीनां ज्ञानम्
यजुर्ेदस्य मन्त्रेषु धन-ऋि-गुि तर्भागादीनां
िररज्ञानमति उिलभ्यिे- एकाा॑ च मे तिि॒स्त्रश्चा॑ मेि॒ िञ्चा॑
च मे सि॒प्त चा॑ मेि॒ नर् च म एकाा॑ दर् च मेि॒ त्रयोा॑दर् च
मेि॒....।
ज्योवतषम्

र्ैतदकर्ाङ्मये 'ज्योतिष्' इति नाम र्ास्त्रस्य र्िविे ।
असंख्याैः ग्रहाैः सस्मन्त, अन्यसौरमण्डलातन अति
भतर्िुम् अहव स्मन्त इत्यादयैः तर्चाराैः भारिीये
ज्योतिश्शास्त्रे रूढमूलाैः सस्मन्त । ग्रहािां स्मस्थतिैः
िरस्पराकषविं, ग्रहिस्वरूिम् इत्यादीतन अत्र
तर्स्तरे ि उक्तातन । नक्षत्रगिनायाैः , ग्रहतर्चारिायाैः
कालगिनायाश्च तर्लक्षिा क्षमिा भारिीय ज्योतिष
र्ास्त्रेषु अस्मस्त।
आयुिेदः
“जीर्ेम र्रदैः र्िम्” । आयुर्ेदस्य उद्दे श्यम्
अस्मस्त स्वास्थ्यरक्षिं रोगानां तनर्ारिं च । आयुर्ेदस्य
गिना चिुषुव उिर्ेदेषु भर्ति । एषैः प्रायैः ऋग्वेदस्य
उिर्ेदैः मन्यिे। िरं केषातञ्चि् तर्दु षां मिे एषैः
अथर्वर्ेदस्य उिर्ेदैः । सर्वप्रथमम् अथर्वर्ेदे एर्
मानर्रोगाैः , िर्ुरोगाैः िेषां प्रतिकाराश्च र्तिविाैः ।
(क) चरकसंविता- 120 अध्यायात्मके अस्मिन् ग्रन्थे
सर्ेषां तर्षयानां प्रतििादनं कृिम्। अस्मिन्
प्रमुखिया तत्रदोषर्िवनं कृिम् । ग्रन्थेऽस्मिन् सर्ेषां
रोगािां तचतकत्सा र्तिविा ।
(ख) सुश्रुतसंविता- अस्मिन् ग्रन्थे अति 120
अध्यायाैः सस्मन्त । अस्मिन् प्रमुखिया र्ल्य-तियायाैः
र्िवनं र्ल्य-तियायाैः उिकरिानां िररचयैः च
प्राप्येिे । सुश्रुिसंतहिायां सर्वप्रथमं त्वक्प्रत्यारोििस्य
र्िवनं कृिम्।
(ग) अष्टा हृदयम् - 661 र्िाब्दद्यां र्ाग्भटे न तर्रतचिे
अस्मिन् ग्रन्थे रसायनिन्त्रस्य र्िवनं तर्र्ेषरूिेि
उिलभ्यिे । र्ाग्भटस्यैर् 'अष्टाङ्गसंग्रहैः ' अति प्रमुखैः
ग्रन्थैः र्िविे।
(घ) भािप्रकाशः षोडर्र्िाब्दद्यां भार्तमश्रेि
तर्रतचिे - अस्मिन् ग्रन्थे सर्ेषाम् अङ्गानां
तचतकत्सायाैः र्िवनं तर्द्यिे।
कृवषविज्ञानम्
कृषेैः महत्त्वं प्रतििादयन् ऋग्वेदे उक्तम् – ‘कृतषतमि्
कृषस्व' इति । अथाव ि् कृतषैः एर् श्रेष्ं कमव। अिैः
कृतषैः एर् कायाव । कृतषतर्ज्ञानक्षेत्रे चिुथवर्िाब्दद्यां
महतषविरार्रे ि तर्रतचिैः “कृतषिरार्रैः “
कृतषर्ास्त्रस्य तर्श्वकोषैः कथतयिुं र्क्यिे ।
अस्मिन् ग्रन्थे कृतषतर्तधैः सम्यकरूिेि र्तिविैः ।
िृष्टटः मात्रायाः ज्ञानम्
कुत्र तकयिी र्ृतष्टैः भर्ति इति र्िवयन् महतषव िरार्रैः
कथयति –समुद्रे दर्ाभागां श्च षड़भागानति िर्विे ।
िृतथव्यां चिुरो भागान् सदा र्षवति र्ासर्ैः ।
(कृतषिरार्रैः , 29)
िास्तु-विज्ञानम्
'र्ास्तु' इत्यस्य अथवैः – र्सस्मन्त प्रातिनो यत्र अथर्ा
र्सन्त्यत्र इति ।प्राचीनभारिे उत्कृष्टं र्ास्तुतर्ज्ञानम्
आसीि् ।तसन्धुसभ्यिातचत्राति प्रायैः सर्ाव न्

आश्चयवचतकिान् कुर्वस्मन्त एर् । ित्रत्या र्ास्तुतर्द्या
अतिप्राचीना अत्युत्कृष्टा च। किाव टके बेलूरे
तर्द्यमानैः भूतमस्पर्वरतहिैः स्तम्भैः , कोिाकव क्षेत्रस्य
सूयवदेर्ालयैः , शंगेरीस्तम्भाैः , अनन्तिुरीस्थाैः
सप्तस्वरप्रभर्ाैः मण्डिाधाराैः स्तम्भाैः , अजन्ताएल्लोरागुहाैः , दे हलीस्थैः लोहस्तम्भैः इत्यादयैः
भारिीयर्ास्तुतर्द्यायाैः गररमािं प्रमािीकुर्वस्मन्त।
बृहत्संतहिा, अथवर्ास्त्रम्, मयमिम् मयसारैः ,
मनुष्यालयचस्मिका, सुप्रभेदागमैः , र्ास्तुरत्नार्ली,
कातमकागमैः , बहर्ास्तुमाला इत्यातदषु अनेकेषु
ग्रन्थेषु र्ास्तुर्ास्त्रं तनरूतििम् अस्मस्त।
विमानशास्त्रम्
भरद्वाजमहषेैः (500 ई.िू.) यन्त्रसर्वस्वम्, यन्त्रािवर्म्,
तर्मानर्ास्त्रम्, अंर्बोतधनी, अगस्त्यमुनेैः
र्स्मक्तसूत्रम्, ईश्वरस्य सौदातमनीकला, भरद्वाजस्यैर्
अंर्ुभिन्त्रं, र्ाकटायनस्य र्ायु-ित्त्वप्रकरिं
र्ैश्वमारुििन्त्रं च, नारदस्य धूमप्रकरिम् इत्यादीनां
तर्मानर्ास्त्रसम्बद्धानां ग्रन्थानाम् उल्लेखैः दृश्यिे।
भोजस्य समरा ि सूत्रधारं , र्ौनकमहषेैः
व्योमयानिन्त्रं, गगवस्य यन्त्रकल्पैः , नारायिस्य
तर्मानचस्मिका, चिायतनमुनेैः केिुयान-प्रदीतिका
इत्यादयैः अनेके ग्रन्थाैः अति तर्मानर्ास्त्रसम्बद्धाैः
एर् ।
पयाधिरिविज्ञानम्
िररिैः आर्ृिोति यि् िद् एर् ियाव र्रिम् कथ्यिे।
अथाव ि् प्रकृतिैः एर् ियाव र्रिम् । िृतथर्ी, र्ायुैः ,
जलम्, आकार्:, प्रकार्ैः , र्नस्पियैः , िर्ुितक्षिैः ,
इत्यादयैः ियाव र्रिस्य प्रमुखातन अङ्गातन सस्मन्त।
अवर्काङ्कानाम् अर्धनं कथं भिटत् ।
➢ िाठस्य सम्यक् रूिेि अध्ययनं कृत्वा
भार्म् अर्गच्छे ि।
➢ िाठे आगिानां कतठन र्ब्दानां
व्याकरिात्मक स्वरूिं जानीयाि् ।
➢ अतधकातधक अध्याये संदतभवि तर्षयािां
अध्ययनं किवव्यम्।
स्व मूल्याङ्कनम् कुरुत
• अध्यायस्य भार्ं स्व र्ब्दै ैः र्िवयि ।
• अध्याये आगिानां व्याकरि तबन्दु नां
अभ्यासं कुरुि ।
• मूल िाठस्य अभ्यासं कुरुि।

