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ಸಂಸೃತದ ಕಾಣಿಕೆ 

ಶ್ರೀ ವಿ.ಟಿ. ತಿರುನಾರಾಯಣ ಐಯಯಂಗಾರ್ 

ವಿಪುಲ ಸಂಶ  ೀಧನಗಳಂದ ಜಗತಿಿನ ಹಲವು ದ ೀಶಗಳಲ್ಲಿ ಉನನತಮಟ್ಟದ ನಾಗರಿಕತ ಯ ಸಂಸೃತಿ ಸಹಸ್ಾರರು ವರುಳಗಳಗ  

ಮೊದಲ ೀ ನ ಲಸಿತ ಿಂದು ಸಪಳಟಪಟಿಟದ . ನಾಗರಿಕತ ಯ ಸಂಪುಟ್ದಲ್ಲಿ ಭಾಷ ಯೂ ಗಣನೀಯವಾದ ಅಂಗವಾಗಿ ಸ್ ೀರಿಕ ೂಂಡಿದ . 

ವಸುಿಪರಿಚಯರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನಕ ೆ ಆಶರಯಕ ೂಟ್ುಟ ಅದನುನ ರಕ್ಷಿಸುವ ಕ ೂೀಶವ ೀ ಭಾಷ . ಆ ಕಾರಣದಂದ ಜ್ಞಾನಕ ೆ 

ಗ ೂೀಚರವಾಗಬಲಿ ಅರ್ಥದ ೂಡನ  ಶಬದವು ನಕಟ್ಸಂಬಂಧವನುನ ಹ ೂಂದರುತಿದ . ಶಬದದಂದ ಜ್ಞಾನವನುನ 

ವಿನಮಯಮಾಡಿಕ ೂಳಳಲು ಅವಕಾಶವಾಗುತಿದ .  

ಭಾಷ ಯನುನ ವಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಜನರು ಬಳಸುತಿಿದದರಾದರೂ ಗರಂರ್ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದರ ಪರಭಾವವನುನ ನಾವು ಕಾಣುವುದು 

ವ ೀದಗರಂರ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಮತಾಿವ ಕಾರಣಕೆಲಿವಾದರೂ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲನ ಯ ಗರಂರ್ರಾಶ್ಯಂದು ವ ೀದಗಳಗೂ, ಅವುಗಳಲ್ಲ ಿ

ಬಳಸಿರುವ ಭಾಷ ಗೂ ಅತಿಶಯವಾದ ಪುರಸ್ಾೆರವು ದ ೂರ ಯಿತು. ಆ ಮಾನಯತ  ಇಂದಗೂ ಬದಲಾವಣ  ಹ ೂಂದಲಿ.   

ವ ೀದಗಳಲ್ಲಿ ಲೌಕಿಕ ಮತುಿ ಅಲೌಕಿಕವಾದ ವಿಳಯಗಳ ವಿಚಾರವು ವಿಶ ೀಳವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತಿದ . ಮನುಳಯನಗ  ಸಹಜವಾಗಿ 

ಸುಖಪ್ಾರಪ್ತಿ ಮತು ಿದುುಃಖನಾಶವು ಸವಥದಾ ಧ ಯೀಯವಾದುದದರಿಂದ ಆ ಧ ಯೀಯಕ ೆ ತಕೆಂತ  ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲಿ್ಲ ಕತಥವಯವನುನ 

ವಿಧಾನಮಾಡಿದ . ಪಶು, ಪುತರ, ಅನನ, ಆರ ೂೀಗಯ, ಉಪಕರಣಸಂಪತಿಿ, ಶತುರನರ ೂೀಧ ಇವು ಸವಥಸ್ಾಧಾರಣವಾದ 

ಲೌಕಿಕಕಾಂಕ್ಷ ಗಳು. ಈ ತ ರನಾದ ಸುಖಜೀವನವು ದ ೀಹವಿರುವವರ ಗ  ಸ್ಾಧಯ. ಅನಂತರ ಗಮನಕ ೆ ಬರುವುದು ಮಾನವನ 

ಎಲ ಿಯನೂನ ಮೀರಿ ದ ೀವದ ೀಹವನುನ ಪಡ ದು ಪ್ಾರಲೌಕಿಕ ಸುಖವನುನ ಸವಗಥದಲ್ಲ ಿಗಳಸಬ ೀಕ ನುನವುದು. ಅದಕೂೆ ಮಗಿಲಾಗಿ 

ನತಯನರತಿಶಯವಾದ, ದುುಃಖಮಶರವಲಿದ ಪರಿಪೂಣಥವಾದ ಆನಂದವನುನ ಅನುವವಿಸುವ ಉತೆಾಾಕಾಂಕ್ಷ ಯೂ, ಅದರ 

ಸ್ಾಧನ ಯಲ್ಲ ಿ ಅಭಿರುಚಿಯೂ ಮೂಡಿ ಮಾನವನು ಮುಮುಕ್ಷುವೂ ಸಹ ಆಗುತಾಿನ .  ಒಟಿಟನಲ್ಲಿ ಸುಖಶಾಂತಿಗಳನುನ 

ಎಲಿಮಟ್ಟದಲೂಿ ಸ್ಾಧಿಸುವುದು ಜನಸ್ಾಮಾನಯದ ಗುರಿಯಾದುದ ಂದು ಬಗ ದು ಜನರಿಗ  ಮನುಷಾಯನಂದವನುನ ಮೊದಲು 

ತಿಳಸಿ, ಬರಹಾಾನಂದದಲ್ಲಿ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಯನೂನ ವ ೀದಗಳಲ್ಲಿ ತ ೂೀರಿಸಿದ .  

ಈ ಬಗ ಯ ಶಾಂತಿ ಸುಖ ಸಂಪ್ಾದನ ಗ  ಜೀವನದಲಿ್ಲ ಸಮನವಯವನುನ ತ ೂೀರಿಸುವ ಭಾರವನುನ ಹ ೂತಿಿರುವುದು 

ಧಮಥಜೀವನ. ಧಮಥಜೀವನದ ವ ೈಶ್ಳಟಯ ಆತಾತುಷ್ಟಟ, ಸಮಾಜದ ಸವಥತ ೂೀಮುಖವಾದ ಅಭಿವೃದಿಗ  ನ ರವಾಗುವಿಕ , 

ವಿಶವಸ್ೌಹಾದಥ, ಪರಹಂಸ್ಾನಷ ೀಧ, ಧ ಯೀಯಸ್ಾಧನ ಯಲ್ಲಿ ತ ೂಡಗಿರುವ ತನಗ  ತ ೂಂದರ ಗಳು ಬಂದರ  ಅವುಗಳನುನ 

ತಡ ಗಟ್ುಟವುದು, ಇವ ೀ ಮೊದಲಾದವು. ಅಷ ಟೀ ಅಲಿದ  ಸ್ಾವನುಷಾಟನದಂದ ಪರರಿಗ  ಮಾಗಥದಶಥನ ಮಾಡುವುದು ಅತಿ 

ಮುಖಯವಾದುದು.  

ಇಂತಹ ಉದಾತ ಿ ಭಾವನ ಗಳನುನ ಉಪದ ೀಶಮಾಡಿ ಎಲಿ ದ ೀಹ ಮತುಿ ಆತಾನನುನ ಅವಲಂಬಿಸಿದ ಶಾಂತಿಸ್ೌಖಯಗಳನುನ 

ಸ್ಾಧಿಸಿಕ ೂಳಳಬಹುದಾದ ಸಮನವಯರೂಪವಾದ ಜೀವನವನುನ ವ ೀದಗಳು ಸ್ಾರಿರುತಿವ .      

ಈ ವಿಧವಾದ ಜೀವನವು ಸಂತತವೂ ನಡ ಯತಕೆದ ದಂದೂ ಇದು ಸನಾತನವ ಂದೂ ಭಾವಿಸಿ ವ ೀದಾರ್ಥವನುನ 

ವಿಶದಗ ೂಳಸುವ ಇತರ ಗರಂರ್ಗಳೂ, ಇತಿಹಾಸ, ಪುರಾಣ, ಕಾವಯದಶಥನ ಮತುಿ ಕಲಾ ಗರಂರ್ಗಳೂ ರಚಿತವಾದುವು. 

ಈ ಗರಂರ್ಗಳ ಲಾಿ ಸಂಸೃತ ಭಾಷ ಯಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿವ , ವ ೀದದ ಭಾಷ ಯು ಗಂಭಿೀರವಾಗಿ ಸವರಪೂಣಥವಾಗಿದ . ಪದಗಳೂ, 

ವಾಕಯಗಳೂ ಭಾಷಾಸಂಸ್ಾೆರದಂದ ಸುಸಂಸೃತವಾಗಿ ಅರ್ಥವನುನ ಸುುಟ್ವಾಗಿಯೂ ಪೂಣಥವಾಗಿಯೂ ಬ ೂೀಧಿಸುತಿವ . 
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ಇಂತಹ ಸವಚಛ ಸುಂದರ ಭಾಷ ಯನುನ ಬಳಸಲು ಅಶಕಿರಾದವರು ಅಸಂಸೃತರ ಂದೂ ಪ್ಾರಕೃತರ ಂದೂ ಪರಿಗಣಿತರಾದರು. 

ಶರಮಪಟ್ುಟ ಸಂಸ್ಾೆರವನುನ ಪಡ ದು ಸಂಸೃತ ನುಡಿಯನುನ ಬಳಸುವ ಇಚ ಛಯೀ ಅರ್ವಾ ಅವಕಾಶವೀ ಇಲಿದ ಕಾರಣ ಅವರು 

ಪ್ಾರಕೃತರಾದರು. ಅವರು ಬಳಸಿದ ಭಾಷ  ಸಂಸೃತವಲಿದ, ಆದರ  ಸಂಸೃತವನುನ ಹ ೂೀಲುವ ಜನಯ ಭಾಷ ಯಾಗಿ 

ಪ್ಾರಕೃತಭಾಷ ಯಂಬ ಹ ಸರನುನ ಪಡ ಯಿತು – ಎಂಬುದಾಗಿ ಕ ಲ ವಿದಾವಂಸರು ಅಭಿಪ್ಾರಯ ಪಡುತಾಿರ .  

ಪ್ಾರಕೃತ ಭಾಷ ಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ (ಈ ವಗಥಕ ೆ ಪ್ಾಳೀ ಭಾಷ ಯೂ ಸ್ ೀರುತಿದ ) ಸಮನವಯ ಜೀವನ ಬ ೂೀಧ ಯನುನ ಹರಡುವ 

ಗರಂರ್ಗಳು ಹುಟಿಟಕ ೂಂಡವು.      

ವ ೀದ ೂೀತಿರ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಬಳಸಿರುವ ಸಂಸೃತದಲ್ಲಿ ವ ೀದಭಾಷ ಯ ಎಲಿ ಅಂಶಗಳೂ ತ ೂೀರುವುದಲಿ. ಸವರಗಳ ಲ ೂೀಪ, ಸಮಸಿ 

ಪದಗಳ ವಿಶ ೀಳ ಉಪಯೀಗ, ಗತಯಂಶಕಿೆಂತ ಮಗಿಲಾಗಿ ವಣಥನಾಂಶಕ ೆ ಪುರಸ್ಾೆರ, ಇವ ೀ ಮುಂತಾದ ವಯತಾಯಸಗಳು 

ಕಂಡುಬರುತಿವ . ವಿಳಯ ಪರತಿಪ್ಾದನ ಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭ ೀದ ತ ೂೀರುತಿದ . ಆದರೂ ಸಮನವಯ ದೃಷ್ಟಟ ಏಕರೂಪವಾಗಿದ . 

ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ, ಧಮಥಶಾಸರ ಗರಂರ್ಗಳ ಲಿ ವ ೀದಕ ೆ ವಾಯಖ್ಾಯನವ ಂದು ಹ ೀಳರುವುದು ಈ ಕಾರಣದಂದಲ ೀ 

ಎಂದು ತ ೂೀರುತಿದ .      

ಹ ಚಿಿನ ಶರಮವಿಲಿದ  ಫಲಪ್ಾರಪಿ್ತಯಾಗುವ ಸಂವವದಲ್ಲಿ ಶರಮವಹಸುವುದು ಲ ೂೀಕದ ಪದಿತಿಯಲಿ. ಆದದರಿಂದ ಪ್ಾರಕೃತ 

ಭಾಷ ಗಳನುನ ಬಹಳವಾಗಿ ಬ ಳಸಲು ಅವಕಾಶವಾಯಿತು. ಆದರೂ ಸಂಸೃತದ ಗಾಂಭಿೀಯಥ ಮತುಿ ಸ್ೌಳಟವವನುನ ಗಮನಸಿ 

ಶಾಶವತ ಪರಯೀಜನವನುನ ನೀಡುವ ಗರಂರ್ಗಳು ಸಂಸೃತದಲ್ಲ ಿರಚಿತವಾದುವು.  

ಸಂಸೃತ ಭಾಷ ಯ ಸಂಪಕಥ ಏಪಥಡುವುದಕ ೆ ಮೊದಲ ೀ ವ ೀದಗಳ ಧ ೂೀರಣ ಯಲಿ್ಲ ಹುಟಿಟಬ ಳ ದು ಬಂದ ದಾರವಿಡ ಭಾಷ ಯೂ 

ಸವತಂತರ ಪರವೃತಿಿಯಿಂದ ಸಮನವಯ ದೃಷ್ಟಟಯನುನ ಬ ಳ ಸುತಿಬಂದತು.ಕಾಲಕರಮೀಣ ಉತಿರದ ಸಂಸೃತವೂ ದಕ್ಷಿಣದ 

ನುಡಿಯೂ ಸಂಪಕಥಹ ೂಂದ ಭಾರತದ ಸವಥಭಾಗದಲೂ ಿ ಒಂದ ೀ ವಿಧವಾದ ಸನಾತನವಾದ ಉದಾತ ಿ ಜೀವನವು 

ಪರತಿಪ್ಾದತವಾಯಿತು.  

ಈ ಸಮನವಯ ಜೀವನವು ಭಾರತಿೀಯರ ವಿಶ್ಳಟ ಜೀವನದ ಸರಣಿ. ಇದನುನ ವಿಶವಕೂೆ ಹರಡಿ ಮಾನವಕ ೂೀಟಿಗ  

ಸವಥತ ೂೀಮುಖವಾದ ಸುಖಶಾಂತಿಗಳನುನ ಕಲ್ಲಪಸುವುದು ಭಾರತದ ಭಾಗಯ. 

ಭಾಷ ಗಳು ವಿವಿಧವಾದರೂ, ಜೀವನದ ವ ೈಖರಿಗಳು ಬಗ ಬಗ ಯಾಗಿ ತ ೂೀರುತಿಿದದರೂ, ಪರಕೃತಿ ಸಂಪತಿನುನ ಬಹಳವಾಗಿ 

ಹ ಚಿಿಸಿ ಮನುಳಯನ ಶಕಿಿಸ್ಾಮರ್ಯಥಗಳನುನ ಅದುುತ ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲ ಉಪಯೀಗಿಸಿ ವೂಮಯಲ್ಲ ಿ ಸವಗಥವನುನ ಸ್ಾಾಪ್ತಸುವ 

ಉದಯಮಗಳು ಬಹುಮುಖವಾಗಿ ಮುಂದುವರ ದರೂ ಸನಾತನವೂ ಅನಪ್ ೀಕ್ಷಯವೂ ಆದ ಮತುಿ ಸಂಸೃತದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ 

ಸಮನವಯ ಜೀವನದ ಮಾಗಥವನುನ ಕ ೈಬಿಡದ  ಇರಬ ೀಕು. ಭಾರತದ ಸಮಗರತ ಗ  ಮೂಲ ಭಾರತದ ೀಶ ಒಂದ ೀ ಎಂಬ 

ದೃಢಭಾವನ . ಆ ಭಾವನ ಗ  ಭಾರತದ ಪರಜ ಗಳು ಸಂಸೃತಿ ಕಾರಣ. ಆ ಸಂಸೃತಿಗ  ಆಶರಯವಾದದು ಸಮನವಯ ಜೀವನ. 

ಅದನುನ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲು ಪರತಿಪ್ಾದನ  ಮಾಡಿದ ಹರಿಮ ಸಂಸೃತ ಭಾಷ ಗ  ಸ್ ೀರುತಿದ .   
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