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॥ સસૃં્કતમહ વમ્॥
(િવશ્વસસૃં્કતશતા દગ્ર થા તગર્તમ્ લખેનમ)્
સસૃં્કતમહ વં ગ્ર થાપેક્રમશ્ચ

દેવાસરુદૈત્યદાનવરાક્ષસાદ્ય ખલદેવયાેિનિનિવશષેસમાદતૃમ,્
િન ખલમાનવમઙ્ગલપ્રદમ્,
સનાતનજૈનબાૈદ્ધચાવાર્કદૈ શકવૈદે શકસકલ-
વૈિદકાવૈિદકમતમતા તરાનુયાિયજનમનાેમાેદકં
સસૃં્કતં િહ સસુસૃં્કતાનામાયાર્ણાં વનસવર્ વમ્,
સવાર્િદજગદુ્ગરાેબ્રર્હ્મણાે મખુે યઃ વયં
પ્ર ત્તા વાક્, દેવાનાં સવર્વ્યવહારપ્રસિૂદવ્યા ચામાેઘા ચ ગીઃ,
વેદાપેવેદબ્રાહ્મણાર યકાપેિનષ તપુરાણાપેપુરાણ શક્ષાક પ-
વ્યાકરણિન ક્તચ્છ દાજે્યાૈ તષ યાયવૈશે ષકસાખ્યયાેગમીમાંસાવેદા તાિદ-
સવર્દશર્નકાષેકાવ્યનાટકાખ્યાનકાખ્યાિયકાલડૂઆરચતઃુષ ષ્ટકલા-
સઙ્ગીતચતવુર્ગર્ગજગવાશ્વપુ ષલક્ષણ ચિક સાગ્ર થે તહાસાઙ્ગસતૂ્ર-
તકભા યવા તકવ્યાખ્યાદ્ય ખલવાડ્મય-જન્મભૂઃ,

િન ખલિવશ્વભાષાઽઽિદજનની, માનવ વનસ્યાિદમ યાવસાનષેુ સદા
સમપે ક્ષતા વાણી ।
અથવા સસૃં્કતભાષાયા વયં કાન્ ગુણાન્ ગાયામ ? ગાય તાેઽિપ ચ
કથં તષેાં પારમાસાદયામ ? ઇયં િહ ભાષાઽ માસુ ભારતીય વં
ગરય ત, ભારતીયે વેકતાં સ ચારય ત, ન કેવલ ભારતીયાઃ

પ્રાદે શક રેવ, યાવદ્ વૈદૈ શક રિપ ભાષાઃ પિર કરાે ત,
માનવમાત્રસ્ય મ ત કં સસં્કરાે ત, તત્ર જ્ઞાનિવજ્ઞાનપ્રભાં
પ્રસારય ત, તદૃ્ધદયે સવર્દાઽઽન દસ દાેહમારાેહય ત,
સ પથપ્ર ત્ત જનય ત, સદુ્ગણગાૈરવં પ્રકટય ત,
િવશ્વબ ધુતાં િવ તારય ત, સવર્ભૂતે વેક વં પ્રદશર્ય ત,
સવર્તઃ શા ત સસં્થાપય ત, ત્યાગં, તપઃ, સ તાષંે,
સવેાં ચ શક્ષય ત, િવશ્વકલ્યાણભાવનામુદ્ભાવય ત,
પ ચશીલપિરશીલનમાિવભાર્વય ત, જ્ઞાનિવજ્ઞાનયાેઃ
સમ વયમાતનાે ત, ભુ ક્ત મુ ક્ત ચાિવરાેઘનેાેદ્વલેય ત,
ધમાર્થર્કામમાેક્ષાંશ્ચતુરાેઽિપ પુ ષાથાર્નૂ સા યતયા
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સમપુસ્થાપય ત, અૈિહકમામુ મકં ચેત્યુભયિવધમ યુ કષ
સ પાદય ત, કમર્ ણ, જ્ઞાન,ે ભક્તાૈ ચ સમમનુયનુ ક્ત, સતં્ય,
શવં, સુ દરં ત કમિપ ત વં સિન્નધાપય ત, વા ચ લા લત્યં
સ ચ ત, માધુયર્ધારા ભઃ કણા કૃતાથર્ય ત, િવશ્વસ્યાિપ
િવશ્વસ્ય ચેતશ્ચમ કરાે ત, પવૂષામિપ પવૂર્ નાં યશશ્ચ
સં મારય ત । િક બહુના, ઇયં ક પલતવે નઃ િક િક ન સાધય ત ?
અેષા ચ ભારતે સમુદ્ભૂતાિપ ગઙ્ગવે સવર્ત્ર જેગીયતે, સવાર્નવે
ચ પાવય ત । ભારતે વૈિદકા અવૈિદકાશ્ચેત્યુભયેઽિપ સ પ્રદાયાઃ
વ વિવચારપિરપાટ પ્રબ ધષેુ ભાષા તરા ણ વીકુવાર્ણા
અિપ યદ્યત્ સ્થા નુતાં, પષ્ટતાં, મા યતાં ચ િનનીષ ત,
તત્તદસ્યામવે ભાષાયાં પ્ર તિનબધ્ન ત । વ વા ભમતં ચ
મતં સવર્જનસવંેદ્યતાં નેતું જૈનાઃ, બાૈદ્ધા અપીમામવે ભાષાં
પુરા સશં્રય તે । ચાવાર્કા લાેકાયતાશ્ચાિપ વ વદશર્ના યસ્યામવે
ભાષાયાં પ્રબધ્ન ત । યાવદ્ બિહરિપ ભારતાદ્ દૂરદૂરતરેષુ દેશષેુ
સસૃં્કતસાિહત્યં સવર્તાેઽપ્ર તહતપ્રસરં પ્રિવશ ત । વેદેષુ,
દશર્નષે,ુ પુરાણષેુ, કાવ્યષેુ, તથાિવધષેુ ચા યષેુ િવષયષેુ
પાશ્ચાત્યૈિવદ્વદ્ ભઃ કૃતા ગવષેણા તષેાં સસૃં્કતભાષા ભ ચેઃ
પ્રબલાિન પ્રમાણાિન સ ત ।
ય મન્ ક મ શ્ચદે્દશ,ે યસ્યાં કસ્યા ચચ્ચ તાૈ તને
યને કેનાિપ માનવને સસૃં્કતભાષાયા અ યયના યાપનાિદના,
સ પાદનપ્રકાશનાિદના વા સવેા સ પાિદતા, સ સવાઽિપ માનવાેઽ માકં
માનનીયઃ, શ્લાઘનીયશ્ચા ત । તથા યનાિદકાલા પ્ર ત્તાયા અસ્યાઃ
સસૃં્કતભાષાયાઃ સાવર્કા લકઃ સવેાિવધેિર તહાસશ્ચતુરાનનાદિપ
ચતુરતરેણ કેનચન કિવના કાેિવદેન વા ન સ પાદિયતું શક્યતે ઇ ત
ગતામવે શતા દ મા શ્રત્યાયં ગ્ર થઃ સ દૃ યતે । તત્રાિપ કાલાે યથા
િનરવિધઃ, થવ્યિપ તથા િવપુલે ત થવ્યાં ભારતં વષ,
ભારતે વષ ચ તદ યમુક્તમાઙ્ગં જ બૂસમેતં કા મીરમવેાવાલ બ્યાયં
સમપુક્રમઃ । સમ તસ્યા યસ્ય દેશસ્ય પ્રદેશાેઽયં
માૈ લભૂતાેઽ યદ્યાવદ્યનૈર્રૈ થાિપતા ભિવપદ્ ભર ભભૂયમાનાેઽ તીત્ય મૈ
વ તયે, અેનં પ્ર ત ભારતા ભજન-જન-ભાવના ગરણાય
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ચેત્ અેવાયં શભુાર ભઃ । ક્રમશ તુ કૃ નાયા અિપ
સરુસર વતીસવેાપિરપૂત નાયા ભવુાેઽસ્યાં સસૃં્કતાપેહાયાર્ણાં
કાયાર્ણાં ત કાયર્કરાણાં ચાયં િવશદ ઇ તહાસઃ પ્ર તૂયમાન અેવા ત ।
ઇ ત

Encoded and proofread by Shankara shankara underscore 2000 at yahoo.com

.. Greatness of Sanskrit ..
Searchable pdf was typeset using XeTeXgenerateactualtext feature of XƎLATEX 0.99996

on August 20, 2017

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com

saMskRRitamahattvam.pdf 3


