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१. कमथ सरलं मानकं च संकृ तम्

यद संकृ तं सामा यानां जनानां दैनि दनजीवनात् पृथियेत तह तेषां जीवनय काशः एव िवलु#ः यात् ।
ये िविश%ाः गुणाः भारतीयसंकृ *त िव+िच तने ित-ािपतव तः तेषाम् उप/र दु0भावः भवेत्, येन भारतय,
िव+य च महती 2ितः यात् ।
- सर् िमजा इ माईल्
जनाः न जानि त यत् संकृ तं कयता माणेन तेषां मित0कं भािवतवत् यात् इित । संकृ तसािह4यं राि5यं
यात् चेदिप तय उ6ेशः तु साव7भौिमकः अित । एतमात् एव कारणात्, ये कयाि:त् संकृ तेः अनुयाियनः न
युः तेषाम् अिप अवधानम् आकष7ित एषा भाषा ।
- डा.
डा. एस्. राधाकृ णन्
१.१  तावना
तावना

आ ाचीनकालात् भारतीयसंकृ ित: अिवि=छ?तया वह ती भारतीयं समाजं समृ@ं कृ तवती अित । तया:

संकृ ते: मुखा वािहका अित संकृ तभाषा । अत: एव अBािप यदा संकृ ते: ताव: भवित तदा ऐदDाथDयेन

उपादीयते संकृ तम् इित नाम । संकारदानमिप िश2णस्य मुखं लEयं भवित इ4यत: सहजतया िश2ण2ेFे अिप
संकृ तय थानम् अितिविश%म् अित एव ।

समGय िश2ण2ेFय प/रशीलनात् प%ं भवित यत् सवHषु अिप कालेषु संकृ त2ेFे पाIवतु भाषावJपं

च समानं न आसीत् इित । सूFकारादीनां काले सूFािण का/रकादीिन च गुLिभ: बोOय ते म PाQयानावलDबनं

िवना एव । गुरो: बोधनात् एव िश0यै: सूFादीनाम् आशय: अवगDयते म । अिGमे काले PाQयानािन आगतािन ।

PाQयानानां Rारा सूFादीनाम् आशयय अवगमनम् आरSधम् । ततः PाQयानानां PाQया: अिप आगता: ।

मूलG थानां सारय सTGहाय अिप यास: आरSध: । शाUवेशात् पूवV सामा यभाषाप/रचायनाय यासा: अिप
आरSधा: । आधुिनके काले तु संकृ तप/रचयदानमाFमिप आरSधम् । एवं कालानुगुWयेन संकृ तिश2ण2ेFे
अनेकिवधािन प/रवत7नािन जातािन । तेनैव सह बोधनाय उपयुXयमानाया: भाषाया: वJपे अिप प/रवत7नािन
जातािन ।

संकृ तं भारतीयतYवZानय आधारभूता भाषा अित । एषः आधारः यथा िवषयाणाम् अवगतये Gाहकताम्
आदधाित तथा वय िवषये त?ाम संकृ तभाषािवषये Gा[ताम् अिप पोषयित । अतः एव भारतीयमनीषायाः
सव7िवधा अिभPि\ः अनया भाषया एव अभूत् । ]क च त^ेषां शाUाणाम् अOययनाOयापनिविधः अिप
संकृ तभाषामुखेन एव चिलतः आसीत् इित ायः मािणतिमदं त_यम् । स च शाUकाPादगतिवषयाणां
सDेषणिविधः सरलया संकृ तभाषया एव आसीत् । ’एषा भाषा दJह
ु ा िल%ा च, के वलैः ौढमितिभः िवRिbरेव
Gा[ा’ इित चारं िवधाय आTcलशासकै ः संकृ तभाषा लोक Pवहारतः न के वलं दरूं गिमता, अिप तु ’एतयाः
योगे कृ ते प:ाbािवता आगिम0यित, एतbाषया िनब@षु
े G थेषु न कमिप तYवं, न च कमिप त_यम्’ इ4यादयः
dा तयः अिप जनमनिस आरोिपताः । अतः तिमन् काले िवRिbः वयeेन िन-या च शाUसंर2णिवधौ
वत7मानैः सिbरिप एषा भाषा मशः उपे2ाभूमौ पाितता अभवत् ।
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१.२ िसानां भाषाणां ि थितः दृि#$
िव+िमन् िस@ानां Pापकानां च भाषाणां िस@ेः Pा#े: कारणािन अनुOयायाम:ेद ् वयं सा2ात् पfयामः

यत् तासां कृ ते भाषायोगय एकमिप 2ेFम् अपृ%ं नाित इित । आTcलभाषाम् एव पfयत । कलासािह4यतः

आरgय गिणत-भौितकशाUादिवZानं यावत्, महाकाशिवZानतः आरgय आयुवZान-कृ िष-वािणXयादकं यावत्,

ZानिवZानयोः सवा7सु िवधासु आTcलभाषा भावसंेिषका िवBते । एवमेव चीन-जापान-जम7न्-hi च्-भृतीनां

भाषाणां योग2ेFम् अिप िवj%ु ं शkु मः वयम् । एतया दृ0lा भारतीयभाषाः पfयाम:ेत् वत Fतायाः अन तरं

िह दी-तिमलादभाषासु एकयाः अिप तादृशी Pापकता आगता नाित । क तु Pवहारदृ0lा िह दी-ओिडआबंगला-तिमल-तेलगु-भृतयः भाषाः सव7कारीय-काया7लयकायHषु, िवBालय-महािवBालयाBOययनके oेषु, कृ िष

वािणXयाद2ेFेषु, Lcणालय- यायालयादसव7साधारणथलेषु च माOयमभाषाJपेण Pवहारपथम् आगताः सि त
एव ।

१.३ सं कृ तभाषायाः ि थितः

संकृ तभाषायाः िथ*त पfयामः चेद ् Zायते यत् इयं भाषा यBिप अ यभारतीयभाषाः इव आधुिनकयुगं

िव%वती, तथािप योगPा#ेः दृ0lा इदानीमिप िह दी-ओिडआ-बंगला-तिमल-तेलूगु-आदीतरभाषामुखेनैव

आ4मकाशनं कु व7ती अित इित । अथा7त् इयमेव एका भाषा या भाषािश2णसTगे PाकरणानुवादRारा

इतरभाषामाOयमेन िशEयते, कp संकृ तवाqयं िह Bादभाषानुवादमुखेन पIते, पाIते, अवगDयते च । अतः
एव भारतवषH संकृ तिश2णसंथासु संकृ तमयः प/रवेशः (यF अOययनम् अOयापनं िवचारिवमश7ः शोधकाया7िण च

संकृ तमुखेन युः) िवरलमेव प/रलEयते । संकृ तभाषा वाणैः न +िसित, विनoया न विपित, न च
वनेFो मीिलतैः जागत । सव7िवधािभायसंेषणे वयं पूण7तः समथा7 अिप इयं सव7दा अ यभाषामाOयमम् आिt4य
वैकuयं भजते । वत Fतायाः अन तरं स#4यिधकवषा7वधौ अतीतेऽिप एतयाः िथतौ अ यभारतीयभाषातुलनया
उ4साहदा गितः नैव आगताित । तF संकृ तभाषायाः वभावः वJपं वा कारणं न, अिप तु तयाः Pवहारे

योगे वा अपेि2तायाः चे%ायाः उBमय वा यूनता एव कारणम् । तादृfयां यूनतायां च ’संकृ तं क/ठनम्’ इित
आTcलशासनकालाद् अBाविध चा/रता अपQयाितः, 'ौढसंकृ तयोगः एव संकृ तय गौरवाय' इित
संकृ तयोग2ेFे अमदीया मानिसकy अवधारणा, तया अवधारणया जातः ौढः ज/टल: संकृ तयोगः च
कारणभूतः अित । ’संकृ तं क/ठनम्’ इित चारं कु वा7णाः कितपयान् िल%योगान् पुरतः दfय7 सDपूणा7

संकृ तभाषा आपादमतकं तथैव अतीित उपथापय तः वत7 ते । वदेशे िवदेशेषु च तादृशी अवधारणा ’महाजनो
येन गतः स प थाः’ इित लोको4या महाजनः इव सामा यजनानां प थानं िनि:नोित । स च प थाः अतीव दुJहः
िवR{नमाFगDयः इित थनकारणेन संकृ तं जनPवहारतः अपसृतम्, अOययनाOयापनादमाOयमसTगतः दूरे

थािपतं च । के वलम् एषा अलTकरणय, कम7काWडय च भाषा अतीित गणबोधः एतयाः सरलसहजवJपकाशनम् अवLणि@ । एतम् अवरोधम् अपाकतुV धैय7थैय7युतः जाितवण7सDदायिनवशेषेण सव7Pापकः
काय7मः वीकरणीयः ।
१.४. सरलं सं कृ तम्

सामा या: जना: िवशेषलेशं िवना यत् वतु ा#ुं न अह7ि त तत् दुल7भ4वेन िन|दfयते । अF वतुन: महाघ7ता

न कारणम् । अuपाघ7मिप वतु दुल7भ4वेन प/रगिणतं भिवतुम् अह7ित । भाषा2ेFे तु या दुल7भा यात् तयां
‘का/ठ यम्’ आरो~यते । संकृ तं क/ठनम् इित भाव: अB लोके यद यात् तह तF कारणं - सा सामा यै: जनै:
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ा~यमाणा नाित इ4येव । अत: संकृ तसDब@य क/ठनताभावय िनवारणाथV िथत: एक: एव उपाय: सरलताया: दश7नम् । ‘संकृ तं सरलम्’ इित भाषणशतेनािप न कमिप योजनम् । यद सरलतामुखं दfयHत तह
सहजतया ‘संकृ तं सरलम्’ इित भाव: जाग/रत: यात् । यद अयं भाव: सव7F भवेत् तह संकृ त2ेFे महत्
प/रवत7नमेव यात् ।

यद िश2ण2ेFे सरलसंकृ तय अ वय: यात् तह को/टश: छाFा: उपकृ ता: भवेयु: । वीयान् भावान्

संकृ तेन अिभPियतुं समथा7नां तेषाम् आ4मिव+ास: वधHत । अB िश2ण2ेFे सरलसंकृ तय अभावः दृfयते
इ4यतः छाFेषु आ4मिव+ास: न दृfयते । कािनचन वषा7िण संकृ तम् अधी4य अिप संकृ तेन भावािभPने

असमथा7ः ते आ4मcलािनम् अनुभवि त । यद पाIपुतकािन सरलसंकृ तेन भवेयुः, यद च बोधनं सरलसंकृ तेन
यात् तह संकृ तं पठतां सTQयायामिप मती वृि@ः भवेत् ।

सवH जना: िवBालयिश2णे संकृ तं प/ठतुम् अवसरं न ाुवि त । ये तादृशम् अवसरं ा#व त: यु: तेऽिप

अuपा: एव । तेन अOययनेन न स तु%ा: भवि त ते । अत: तेऽिप उBोगादा#े: अन तरं संकृ तं प/ठतुम् इ=छि त ।
एवं संकृ तं प/ठतुम् इ=छतां ौढानां सTQया अिप न अuपा । एते यद सरलसंकृ तRारा संकृ ताOययनाय अवसरं
ाुयु: तह अिप संकृ त2ेFे अिनतरसाधारणं प/रवत7नं सDभवेत् ।

संकृ तािभमािननां सTQया अपारा । तेऽिप असकृ त् संकृ तं tोतुम् इ=छि त । तादृशा: (संकृ तानिभZा:) अिप

यथा अवग=छेयु: तथा भाषणािन सरलसंकृ तेन यद वतHरन् तह अिप महत् प/रवत7नं जायेत । एवमेव

वाता7सारणम्, नाटकादीनां दश7नम् इ4यादकं सरलसंकृ तेन यद वतHत तह जायमान: प/रणाम: अिप अनू[ः
एव यात् ।

ये संकृ तय सामा यं प/रचयं ा#व त: यु: ते वतरानुगुणं पठनसािह4यम् इ=छि त । अत: संकृ तपिFकासु

युXयमाना भाषा सरला यात् । कथापुतके षु (उप यासेषु, लघुकथासु, अनूदतकथाG थादषु इ4येवम् ...) भाषा
सरला यात् । एतादृशय सािह4यय भाव: अिप अपूव:7 एव ।

संकृ तािभमािनन: सवHऽिप संकृ तेन वािभायं काशियतुम् इ=छि त । सरलसंकृ तय प/रचय: यद तेषां

यात् तह तेऽिप अuपेन एव प/रtमेण वािभायं संकृ तेन काfय आ4मतृ*# ाुयु:, संकृ तय समाराधका:

भवेयु: ।

‘संकृ तं मम’ इित कथयतां सTQया अBािप अ4यuपा एव । सरलसंकृ तचारRारा यद वयं महता माणेन

सामा यान् जनान् िश2येम, तह संकृ ते मम4वं वहतां सTQया अपारा यात् । एतादृशा: मम4ववाहका: जना:

ाशासिनक2ेFे, उBम2ेFे, वािणXय2ेFे, िवZान2ेFे, राजनीित2ेFे, अ येषु मुख2ेFेषु च यद भवेयु: तह

संकृ तय आनुकूuयं िसOयेत् सहजतया । तदा संकृ तय िवरोध:, पाIमात् संकृ तय अपसारणं, संकृ तय
उपे2ा इ4यादय: समया: वयमेव िवलीना: भवेयु: ।

‘संकृ तं िRतीयराजभाषा यात्’ इित के चन यासम् अकु व7न् । बहव: संकृ तसDब@ा: काया7लया: वीयेषु सवHषु

Pवहारेषु संकृ तम् आनेतुम् इ=छि त । अF सव7F आदेशमाFदानेन न कमिप योजनम् । सरलसंकृ तय िश2णं,
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सरलतया भावािव0काराय िनयमानां रचनं च यद येत तह एव एतादृशेषु 2ेFेषु संकृ तय उपयोगय आरDभ:

भवेत् ।

संकृ तिवषये ाधा येन Fयः आ2ेपाः सि त – १. एषा जीव ती भाषा न २. एषा क/ठना ३. एषा

जाितिवशेषय भाषा चेित । सरलसंकृ तय Pापकचारतः एतान् Fीन् अिप आ2ेपान् अपसारियतुम् अहा7मः
वयम् । जाितमतभेदं िवना, उनीचभेदं िवना च Pापकतया संकृ तं पाठनीयं चेत् तय सरलं वJपमेव
अन यशरणम् अमाकम् ।

एवं सरलसंकृ तय महती आवfयकता अित संकृ त2ेFे । एतय प/रणाम: अिप सुमहान् ।

१.५ सरलं सं कृ तम्, सरलीकृ तं न
अF अवधेयं यत् ‘सरलं संकृ तम्’ इित यत् उ=यते तत् ’सरलीकृ तात् संकृ तात्’ सव7था िभ?म् एव इित । ’सरलं

संकृ तम्’ इ4येतत् संकृ ते िवBमानम् एव कpन मुखं िनJपयित । ’सरलीकृ तम्’ इित पदं तु अभूततbावाथV

ितपादयित (अभूततbावे ि=वः) । ’पूवV यत् न आसीत् तत् इदान यeेन कृ तम्’ इित तय अथ7ः । अतः ’पूवV
संकृ तं सरलं न आसीत्, तत् इदान यeेन सरलं यमाणम् अित’ इित तय ता4पयV िस@ं भवित । ’ौढं क/ठनं

वा संकृ तमेव “संकृ तम्” इ4यतः तत् सरलं कृ 4वा Pवहारपथे आनेतुं योcयम्’ इित अिन%ः कि:द् भावः इतः
आग=छित । सः अF सव7था न अिभेतः ननु !! ’सरलं संकृ तम्’ इ4यनेन एषः बोधः मनिस िनधा7रणीयः यत् अपराः

Pवहारभाषाः िह दी-गुजराती-तिमलादभाषाः इव संकृ तम् अिप वतुतः सरलम् अित, के वलं Pवहारतः
कथमिप तत् दूरं गतम् इित कारणेन तय सरलJपय वीकारः अिप लोकयोगाद् दूरं गतः अित इित ।
उपयु7\ानां भाषाणाम् इव संकृ तभाषायाः अिप ’ौढं सरलं च’ इित JपRयम् अित । भाषाबोधय थमतरे

सरलं संकृ तम् उपयुXय अिभPि\कौशलं सDपादनीयम् । ततः मशः योcयतािवतारणपूव7कं ौढं संकृ तम्
आ4मसात् कतुV शयम् । अतः ‘सरलीकरण’नाा संकृ तय िवकृ ततासDपादनं सव7था अनुिचतम् एव । ’संकृ तं

मूलतः क/ठनं, तF यeेन सरलता आपादनीया’ इित भावं मनिस िनधाय ’िसगारे टं िपबित’, ’कू लं ग=छित’

इ4यादयः =युतसंकाराः अपयोगाः न करणीयाः । तादृशाः योगाः यद येरन् तह संकृ तय मूलवJपमेव
नfयेत् । अतः संकृ तय यत् सरलं मानकं च Jपं तदेव अGे सारणीयम् ।
१.६ मानकं सं कृ तम्

‘सरलं मानकं च संकृ तं यो\Pम्’ इ4यF ’मानकम्’ इित पदेन -

• पािणनीयप@4या सDमतमेव संकृ तं मानकम् इित वीकरणीयम् । तेन ’कृ पया’ इ4यय थाने ’कृ ~या’ इित,
‘आशीवा7द’ इ4यय थाने ’आशवाद’ इित च न यो\Pम् । एवमेव ’ष-मः’ इ4यादयः अपपाठाः अिप

प/रहरणीयाः ।

• एतद् मानकं संकृ तं यथाशि\ अिखलभारतीयतरे सव7F समानायाः अवगमनयोcयतायाः पालकं

भिव0यित । अतः एकय वतुनः िनदHशाय अनेकेषु पदेषु स4सु, कमिप एकमेव पदं वीकरणीयं, य समGे
अिप भारते समानम् अथV दBात् ।

• मानकसंकृ ते ादेिशकभाषायाः अनपेि2तः भावः न भिव0यित । तद् यथा - ’सौ दयकरणम्’,
‘बाजारीकरणम्’ इ4यादयः अपपाठाः मानकसंकृ ते न भिव0यि त ।
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कमथV सरलं मानकं च संकृ तम् इित जनमनिस ः उदयाद् एव । संकृ तG थानां काPानां शाUाणां काPनाटकादीनां च तासु तासु ा तीयभाषासु आTcलादवैदिे शकभाषासु अनुवादेषु च उपलgयमानेषु आधुिनककाले
सरलसंकृ तेन G थलेखन-पठन-पाठनादीनां का ासिTगकता इित ः उ4था~यते चेत् कम् उ^रं यात् ?
१.७ भाषायाः ,वहारे सरलतायाः आव0यकता
कयाि:दिप भाषायाः योगे सारuयय योजनािन ायः इ4थDभूतािन भवि त१.७.१ मु2यं योजनम् १.१ लोकPवहारः
१.२ िश2णे माOयमम्
१.७.२ गौणं योजनम्
योजनम् २.१ सारः
२.२ पाIपुतकिनमा7णम्
२.३ भाषानुवादः
२.४ सािह4यसमृि@ः
संकृ तभाषा गणत Fभारतय संिवधानय अ%Dयाम् अनुसू=यां िविधवद् अ तभू7ता अती4यतः इतरासां
भारतीयभाषाणाम् इव अयाः अिप एतािन योजनािन स 4येव ।
१.७.१.१ लोक,वहारः
लोके सरलतया शु@तया च संकृ तभाषायाः Pवहारेण संकृ तिवषये जनानां ’संकृ तं क/ठनम्’ इित dाि तः

अपग तुम् अह7ित । तदथV के चन प/रिमताः शSदाः, प/रिमताः याः (िFषु कालेषु), प/रिमतािन कािनचन

वायािन च िच4वा तैः परपरं भाविविनगमकJपेण संकृ तय सामा यः Pवहारः ारSधPः । अFेदं ZातPं यत्

आTcलाः भारतवषH आTcलभाषायाः चारं यदा आरSधव तः तदवसरे (१९३० तमवष7सDब@े दशके ) के वलानाम्
आ%शतशSदानां योगेण आTcलभाषया सहजतया PवहतुV शयते इित जनमनिस एतयाः वैदिे शकभाषायाः
सुखबोOयतां सारuयं च दशतव तः आसन् । संकृ तं तु अमाकं देशय मौिलकy भाषा । िविवधेषु ा तेषु सा2ात्

संकृ तशSदाः (’त4सम’पदवा=याः), संकृ ताद् उ4प?ाः (’तbव’पदवा=याः) च शSदाः ायः ७०-७५% सि त एव ।
न के वलं तत्, ा तीयभाषासु याः वायसंरचनािवधयः इ4यादयः अिप संकृ ततुuयाः एव । एतत् सादृfयम्
आिt4य संकृ तं के न िविधना लोके अिवभजनीयसDब धेन अनुयूतम् अित इित दfय7 सरलतया लोके

संकृ तPवहारकौशलं वध7ियतुं शयते । तेन ’अहमिप संकृ तभाषाPवहारे 2मः, एषा भाषा न क/ठना, अिप तु
मम ा तीयमातृभाषा इव सरला’ इित बोधः स/र0यित । एतेन संकृ तम् अ यभारतीयभाषावत् जीवbाषा इित

संकृ तभाषावीकारवृि^Jपा मानिसकता थाियJपतां ा~यित, येन ’संकृ तं संकृ तेन’ इित लEयिस@ौ माग7ः
सुगमः भिव0यित ।

१.७.१.२ िश7णे मा8यमम्
संकृ तभाषािश2णे एताव4पय7 तं Pाकरणानुवादप@तेः योगः भवित म । एषा प@ितः भाषािश2णाय
उपयु\ा न इित इदान सवHषां मतं िवBते । के वलं संकृ ताद् भाषा तरेण अनुवादाय कदािचद् एषा प@ितः

उपयोिगनी यात् चेदिप जीवbाषायाः अOययने तु सव7था अनुपयोिगनी एव । संकृ तम् अिप जीवbाषा एव
इ4यतः तयाः िश2णं तया एव भाषया यात् । तेन न के वलं संकृ तवाqये वेशः भवित, अिप तु संकृ तेन
आधुिनकसािह4यिनमा7णम् अिप शयं भवित ।

संकृ तमाOयमेन िश2णाभावात् एम्.ए., आचाय7ः इ4याBुपािधधा/रणोऽिप अधीतं िवषयं संकृ तेन कटियतुम्

असमथा7ः भवि त । एतादृशम् अनथ7करम् उ4साहहीनं िचFम् अपाकृ 4य साथ7कम् उ4साहजनकं च प2ं पोषियतुं
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सरलसंकृ तेन िश2णिविधः अTगीकत7Pः एव । ’इतरािभः आधुिनकभाषािभः िश2णम् अदYवा यद संकृ तेन

िश2णं दीयेत तह संकृ त=छाFाणां संQयायां यूनता आगिम0यित” इित के चन भी*त ाुवि त । अथाने भीितः
एषा । वतुतः तु संकृ त=छाFाणां संQयायां यूनता अपरेण कारणRयेन भिवतुम् अह7ित । त इ4थDभूतम् १. िन-ापूव7कम्, िनर तरतया, सवा7 तभा7वेन, सरलतया च संकृ तेन िश2णयायाः अभावः ।

• िन-ापूव7कम् - आधुिनकभाषा तरम् अवीकृ 4य सव7था िश2णमाOयमJपेण संकृ तय एव योगः ।

• िनर तरतया - कितपयदनािन किp4कालं यावत् संकृ तमाOयमम् आिt4य अन तरं पुनः
इतरभाषायाः योगः ।

• सवा7 तभा7वेन- एकयां संथायाम् िRFिवषयाणां Pाकरण यायादीनां िश2ाणमाOयमं संकृ तम्,

इतरेषां सािह4येितहासादीनां िश2णभाषा ा तीया भाषा अ या वा आTcलादः

• सरलतया -

इित न ।

िविभ?िवषयाणां सDेषणभाषाभावरीतयः सव7था परपरम् अिभ?ाः अभू4वा

िभB ते इ4यतः त^िRषयिवशेषZय वसDब@िवषये पाठनकौशलं सरलसंकृ तेन
यथा यात् तथा अपेि2तं यeम् अgयासं च िवधाय वत7नम् ।

२. Pाकरणानुवादप@4याः थाने संकृ तभाषायोगमाOयमेन (न तु G थपT\yनाम् अनुवादमुखेन) पाठन-

कौशलय तदनुसारं तरानुगुणं (िवBालय-महािवBालय-िव+िवBालय-संकृ तपाठशालादसDब@ं) िश2णय

अभावः ।

एतदभावRयय िनरसनं भवित चेत् सDपूणHऽिप देशे सवHषु इतरेषु पाठनमेषु यथा िह दी-मराठी-क?ड-

आTcलादषु ववमाOयमेन िश2णं सफलतया चलित तथा संकृ तमाOयमेन संकृ तिश2णम् अिप सफलतया
चलेत् ।

एतदथV

िव+िवBालयानुदानायोगः,

राि5यसंकृ तसंथानम्,

संकृ तिव+िवBालयाः,

िव+िवBालय-

महािवBालयानां संकृ तिवभागाः, के oीयमाOयिमकिश2ासिमितः, ा तीयमाOयिमकिश2ासिमतयः, संकृ तमाOयिमक-िश2ासिमतयः, इ4येिभः “संकृ तं संकृ तेन” इित लEयम् उ6fय आगािमषु पpसु वषHषु एतय पूत7ये

संकृ तिश2काणां त^4तरानुगुणं िश2णं, प2ाि4मका काय7शाला, 4येकं पाIमे नववे%ॄणां छाFाणां कृ ते
सरलसंकृ तसेतुपाIमः च आयोजनीयाः ।

१.७.२.१ सारः
अB यावत् संकृ तय उपयोगः के वलं बी.ए., एम्.ए., शाUी, आचाय7ः, तीथ7ः इ4यादीनाम् उपाधीनां ाि#ः,

त मुखेन संकृ ताOयापकJपेण जीिवकााि#ः इित अित । क तु इदान कालः प/रवृ^ः दृfयते । सDपूणH अिप देशे
िवदेशेषु

च

एतयाः

भाषायाः

अOययनिवषये,

एति?िहतानां

वेदादशाUाणां

रामायणादकाPानां

वेदा ताददश7नानां मनु-याZवuयादमृतीनाम् इतरेषां च कौ/टuयादG थानाम् आयुवHदादीनां च िवषये महती

t@ा िजZासा अनुसि ध4सा च िवBते । अतः संकृ तिनब@ानां िविवधानां शाUाणां लोके न सह सDब धथापनाय

माOयमभाषाJपेण सरलसंकृ तय योगः करणीयः । अनुवादकायाः भाषायाः अनूBमानिवषयकाशने

असाम_य7म्, अनुवादकय Pि\िवशेषय असाम_य7म् इ4यादीनां कारणतः प/रवततमूलभावाथा7नाम् एव G थानां

बधा चलनं दृfयते । अतः सरलसंकृ तेन संकृ तभाषािनिहतानां ZानिवZानसDब@ानां तYवानां सारः
करणीयः । तेषाम् अनुवादका च भाषा सरलसंकृ तं भवेत्, येन सवH अनायासेन त^त्-तYवािन जानीयुः ।
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१.७.२.२ पा:पु तकिनमाणम्

संकृ तG थानां पाठनं संकृ तेन करणीयं चे^दथV सरलसंकृ तेन तेषां PाQयाना4मकानां पुतकानां िनमा7णं

करणीयम् । याय-Pाकरण-मीमांसादG थाः िवषयदृ0lा यथा गDभीराः तथा त^ थयु\ायाः ौढसंकृ त-

भाषायाः कारणेनािप दुJहाः सि त इ4यतः तF वे%ुकामानां कृ ते तेषां पाIG थानां पुनः सरलसंकृ तभाषया

लेखनं काशनं च अपेEयते । संकृ तभाषािनब@ानां वाuमीक-Pास-भास-कािलदासादीनां काPरचनानां
सDेषणमः सरलया संकृ तभाषया िलिखतैः पुतकै ः पुनरिप सरे त् । एतदित/र=य भूगोलेितहासगिणतिवZानादीनाम् आधुिनकानां पाIिवषयाणां पुतकािन अिप सरलसंकृ तेन िनमा7तPािन सि त, येन
संकृ तभाषायाः सव7Pापक4वं, सव7िवषयाणाम् अवबोधनाय योcयता साम_य7व4वं च िस@ं भवेत् ।

१.७.२.३ सं कृ तभाषानुवादः
अ यािभः भारतीयािभः वैदिे शकyिभ: भाषािभः रिचतानाम् उ^मानां G थानां संकृ तेन अनुवादकरणेन
संकृ तसािह4यम् आधुिनकतमं, सुसमृ@ं च भवेत् इित िधया भूतानाम् अपरभाषािनब@ानां ZानिवZानसDब@ानां
काP-कथा-नाlानां च संकृ तानुवादः करणीयः । तदथV के वलं सरलं ामािणकं च वाहमयं संकृ तम् एव

उपयो\Pम् । आधुिनककाले एतादृशः Pवहारः बिभः जनैः िविवधैः संघटनैः च यमाणः दृfयते । एतिमन्
ाये कम7िण सरलसंकृ तय एव योगे कृ ते, इ%िस@ौ अिधका Pापकता, ामािणकता च आगिम0यित ।

१.७.२.४ सािह;यसमृिः
आधुिनककाले सकलािभः आधुिनकभारतीयभाषािभः, आTcलादवैदिे शकभाषािभः च सह आ4मनः समानता

वJपयोcयतािसि@ः च करणीया चेत् तदथV संQया4मकदृ0lा, गुणा4मकदृ0lा च संकृ तेन नवीनसािह4यसृि%ः
अवfयं करणीया । सािह4यय सवा7सु िवधासु सवHषु आधुिनकिवषयेषु च संकृ तरचनाः युः । यBिप आधुिनके काले
संकृ तरचनायाः नPः कालः समायातः, तथािप सव7था लेखकै ः सरलसंकृ तय एव योगः कृ त इित नाित । यद

इदानी तनसंकृ तरचनानां भाषा पूव7रचनानाम् इव ौढा यात् तह आधुिनकभाषािभः सह समभावं समानग*त च

िविनि:4य बदूरं गमने महत् का/ठ यम् आपित0यित । अतः सहजा सकलजनैः Gा[ा Bा रDया ामािणकy

संकृ तभाषा एव यो\Pा । तेन जनमनिस ’संकृ तं क/ठनम्’ इित यः भावः िवBते सः वयमेव अपसृतः
भव0यित । ]क च संकृ तं पुनरिप वय सव7जनभाषावJपम् आिt4य सुिति-तं भिव0यित ।

१.८. सरलमानकसं कृ तं सं कृ त;व य का,ादीनां वा न हा<यै

सरलमानकसंकृ तं ]क संकृ त4वय हा यै न भवेत् इित के षािpत् आतTक: यात् । संकृ तय पदसDपि^-

शSदवैिचय-सि धसमासादीनाम् अयोग: एव भवेत् इित िच ता उ4पBेत । सरलमानकसंकृ तय Pापकता यद
यात् तह भास-बाण-कािलदास-भारिव-tीहषा7दीनां काPादसDप^े: का गित: यात् इित : के षािpत् मनिस

उदयात् । ौढशैuया आधुिनकसािह4यसृि%: या यते तय का गित: इित भीित: अिप यात् । एते आतTकभीितिच तादय: वतुत: िनमू7ला: एव । सरलमानकसंकृ तं सव7यािप संकृ तजगत: एव पोषकं , न कदािप
हािनकारकम् ।

ाथिमकतरे एव एतय उपयोग: ाधा येन । ाथिमकतरे महती Pापकता अपेि2ता इ4यत: अया:

या वयनिवषये अिधकं नैभ7य7म् आवfयकं भवित । सरलमानकसंकृ तम् अवलDSय ये संकृ तं प/ठतव त: ते
वZानिवकासाथ7म् अGे ग=छेयु: एव । ते Pाकरणिनयमान् सवा7न् अgययेयु: । िविवधािन शाUािण पठे य:ु ।
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काPानाम् अOययने रसावादने च वृ^ा: भवेयु: च । वेदोपिनषदादय: अिप तै: अOयेतPा: एव । एत4सवV कतुV
सरलमानकसंकृ तमेव Rारं भिवतुम् अह7ित । ‘Rार’Rारा अ त: वेश:, अ त: िवBमानाया: सDपद: उपयोग: च

उ6%मित, न तु Rारे एव िवtाम: ।

‘स: िनग7तवान्’ इित योगं य: करोित, स: ग=छता कालेन ‘स: िनरग=छत्’ इ4यय योगे अिप समथ7: भवेत्,

‘तेन िनरगDयत’ इ4यादीिन युीत चािप । सDभव त: सव7िवधयोगा: इ%ा: एव । क तु यावत् धातूपसग7सि धिनयमादय: न बोOयेरन् तावत् ‘िनरग=छत्’ इ4यादीनां योग: मातु इित वदित सरलमानकसंकृ तम् । तरानुगुणं

बोधनं सवHषु अिप 2ेFेषु अित एव । अत: सरलमानकसंकृ तं ाथिमके तरे , सामा यानां पाठने च उपयो\Pम्

इ4येतदेव अिभेतम् अF । ौढशैuया: ितरकार:, इत: परं सव: अिप सरलमानकशैuया एव काPं रचनीयम् इित
अनुरोध: वा सव7था नाित ।

सरलमानकसंकृ तं पािणिनप/रधे: पालने िवशेषनैभ7यV दश7यित इ4यत: ति?ब@ं सवV Pाकरणिनयमानुसारमेव

भिव0यित । Pाकरणिनयमबा[ा: योगा: तु संकृ त2ेFे एव िनषेOय ते इ4यत: सरलमानकसंकृ ते अिप ते
िनिष@ा: भवेय:ु एव ।

१.९. मनीिषणां
नीिषणां समथनम्

यदेत4सवV िववृतं तत् ऐदDाथDयेन ितपाBमानम् अित इित तु न । आधुिनकभारतय िनमा7तारः बहवः

एतिमन् िवषये अवधानव तः आसन् कृ तयeाः च आसन् । ते न के वलं संकृ तभाषािनब@ानां तYवानां संर2ण-

संवध7निवषये द^िच^ाः आसन्, अिप तु तेषु तािYवकिववेकेषु वेशाय सामा यजनानां यथा साम_यV यात् तथा

सरलं ामािणकं च संकृ तं यो\Pम् इित वािभमतं समुपथािपतव तः आसन् अिप । वाराणयां काशीिह दूिव+िवBालयय थापनायाः ाथिमककाले एतय संथापकः भारतरeं महामनाः पिWडतः मदनमोहनमालवीयः
सरलसंकृ तिश2णाय ‘संकृ तसरिणः’ इ4याQयं पुतकं लेिखतवान् । अF लघुवायPवहारमुखेन सा2ात्
संकृ तभाषायाः मौिलकान् सरलान् च योगान् G थकारः दश7यित । ]क च ’पुLषः, कु मारः, समुoः, कु टुDबम्,
गगनम्, पुतकम्, लता, नदी, बाला इ4यादयः शSदाः; नमित, िमलित, हसित, गायित, रटित, र2ित, धावित

इ4यादयः अितचिलतयाः च संकृ तभाषायां वेशाय दशताः सि त तF । ‘अयं राजमाग7ः, अF जनाः
सpरि त’ इ4येतादृशािन लघुवायािन युXय त मुखेन सDब@ं तYवं यथा िवZािपतं, तथा संकृ तभाषायाः
सकलजनमनोरमणीयता अिप सDयक् सािधता अित ।

िव+किवः रवी oनाथठाकु रोऽिप ’पाIपुतक’शीष7केण यथा आTcलभाषािश2णाय ’इं रािज-सोपान’ इित
पुतकं रिचतवान् तथैव संकृ तभाषायाः िश2णाय बTगभाषामाOयमेन ’संकृ तिश2ा’नामधेयं पुतकं भागRयेन
िलिखतवान् (- रवी)Mरचनावली, भागः १५, िवQभारती, किलकता, अC िRतीयभागः कािशतोऽित, थमो भागः
कशनाधीनो िवTते) । अF अिप लघुवाययोगRारा ो^रिविधना संकृ तिश2णय सरलमाग7ः दशतः
अित ।
वामी िववेकान दः संकृ तय भाषा4विवषये अनितसाधारणः t@ालुः आसीत् । वेरणया सः न के वलं

मुcधबोधPाकरणं कWठथीकृ तवान्, लघुकौमुद चाधीतवान्, अिप तु ब¡नां धम7-दश7नशाUाणां गहनम् अOययनम्
अिप कृ तवान् । वासाTगतया ’पोरब दरं’ गतेन तेन तF4येन पिWडतशTकरपाWडु रTगवयHण यमाणे
वेदानुवादकम7िण साहा¢यमिप िविहतम् । संकृ तय सरलसहजJपाणां योगः चार: करणीयः इित तय मतम्

आसीत् । ’ह/रः’ इित शSदय पया7य4वेन ’अघभवनरकिवनाशनः’, ’िFपुरमदभनः’, ’अशेषिनfशेषकuयाणकरः’
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इ4यादक/ठनशSदयोगं स न अनुम यते म । तय मतम् आसीत् यत् या भाषा युXयेत सा सरला, सहजा,

सव7जनबोधगDया च भवेदित । सः वदित म यत् ’संकृ तशSदानाम् उारणमाFेण एव भारतीयेषु क:न

गौरवभावः समु4पBते’ इित । िFशूरनगरे वासकाले ’कोचु?ी थDपुरन्-भ£न् थDपुरन्’ इित राजकु मारRयेन सह
वािमवयHण संकृ तेन एव सDभाषणं िविहतम् इित तयोः कृ ते परमिवमयकारकः अयं सTगः आसीत् ।

नोबल्-पुरकारिवजेFा िव+िस@ेन भौितकशाUिवदा डा. सी.वी.रामनमहोदयेन किथतम् आसीत् यत्

’संकृ तम् अमाकं धमनीषु वहद् अित, के वलं संकृ तेन एव देशय एकता सुरि2ता भिवतुम् अह7ित’ इित ।

भारतय सांिवधािनकप/रषद १९४९ वष7य िसतDबरमासय १२ दनाTके यदा tीमता निजL6न्

अहमदमहोदयेन तािवतम् आसीद् यत् संकृ तं भारतय ’राजभाषा’ भवेदित, तदा तF उपिथतेन डा. भीमराव
अDबेदकरमहोदयेन स तावः समथतः आसीत् ।

१९९४ तमे वषH बेळगांव्-नगरे वृ^ायां कांGेस्-सभायां वािस-गणपितमुिनः संकृ तय सरलं मुखम् उपथा~य

तत् वJपं ’लिलता भाषा’ (लालीभाषा) इित िन|दfय ’एत4वJपयु\ा संकृ तभाषा एव भारतय राजभाषा
भिवतुम् अह7ित’ इित ितपादतवान्, ययां च सभायां गाि धमालवीयभृतयः रा5नेतारः वेदकायाम् उपिथताः
आसन् । (महातपवी -

अनसूयFमा, पृ ३५-२३८)

काक'ठय गणपितमुनेः जीवनिचCम् - ए.िस.रमणः, आYZलानुवादः - [ीमती सो\ी

एक*वशशतके अ तजा7लयुगेऽिमन् ’वीकyपेिडया’िवशेषZेन tीमता सैयद मुजािDमलु6नवयHण संकृ तभाषा-

Pवहारय Pापकतां साधियतुं िविश%ः यeः यमाणोऽित ।

एवं संकृ तय सरलतासमथ7काः आसन् बहवः मनीिषणः । अरिव दाtमय अरिव दमहषः, ति=छ0या

tीमाता च सबलं वदतः म यत् संकृ तय पाठनं सरलसंकृ तेन एव यात् इित । सा एव परDपरा अनुवत7ते

अरिव दाtमे अBािप । वाराणसेयः वासुदव
े िRवेदी शाUी आजीवनं सरलसंकृ तसाराय महा तं यासं कृ तवान् ।

बहवः G थाः अिप तेन िलिखताः सरलसंकृ तेन एव । सः पृ=छित - ’भवता य मुखेनैव आओ, जाओ िनगBते ।
आग=छ ग=छेित कथं त मुखेनैव नो=यते ?’ इित । महारा5ीयय भWडारकरवय7य, एतादृशानाम् अ येषां िवदुषां च
बहवः यासाः एतिमन् 2ेFे अनुपमाः एव सि त ।

अ यः क:न अंशः अF अवfयम् उuलेखनीयः अित ।

उ^रदेशीयः मा यः सािह4यरeं िवBाभूषणः

fयामकु मार*सहवय7ः (आगराथायाः भारतीयिवBासिमतेः म Fी) १९४९ तमे वषH ’कyदृशं संकृ तम् ?’ इित पुतकं

कािशतवान् । १८७ पुटा4मके वीये पुतके सः सरलसंकृ तय आवfयकतां िवतरेण ितपाB तय वJपमिप

िवशद¢य, ब¡नां िवदुषां मतमिप िवमृfय कथयित - ’यद पिWडताः भारतीयाः वा इ=छि त यत् संकृ तं भूयः अिप
देशय रा5भाषा अ तारा5ीया भाषा च भवेत् पूव7वत् इित, तह तय सारuयम् आवfयकम् अिनवायV च’ इित ।

सव7याय प/रशीलनात् प%ं भवित यत् सरलमानकसंकृ तम् अBतनय कालय अन यावलDबनम् इित

संकृ तय साराय संर2णाय च सरलमानकसंकृ तं कpन िविश%ं साधनम् इित च ।
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ितीयः अयायः

२.१.  तावना

२. सरलसंकृ तय वपम्

सामा यPवहारे सवः अिप सरला भाषा यो\Pा इ4यंशं ायः सवH अिप अTगीकु व7ि त । क तु अमािभः

युXयमाना भाषा सरला अित, उत न इ4यF िनणा7यकः अंशः कः इित ः उदेित । यम् उ6fय अमािभः
भाषायोगः कृ तः भवित सः जनः अमाकम् अिभायम् अवग तुं श\ः, उत न इित अमािभः वयमेव आ4मा
%Pः । यद श\ः यात् तह अमाकं भाषा सरला इित, यद न श\ः यात् तह सरला नाित इित च

आपाततः िनणHतुं शयते ।

येन जीवने कदािप संकृ तं न प/ठतं तादृशः कथं वा संकृ तेन उ\म् अथ7म् अवग तुं शkु यात् इित ः

भवित एव । क तु यां कािpत् भारतीयभाषां जान तः अिप जनाः सरलसंकृ तेन उ\म् अथ7म् अवग तुं शkु वि त
इ4येषः ब¡नाम् अनुभवः । यतः तैः अBपय7 तं संकृ तभाषणं संकृ तसDभाषणं वा tुतं न यात् चेदिप ब¡न्

संकृ तशSदान् तु ते जानि त एव । यतः सवा7सु अिप भारतीयभाषासु बहवः संकृ तशSदाः भवि त एव । ते
संकृ तशSदाः इित अजान तः अिप ते तान् शSदान् जानि त एव । Zातानाम् एव शSदानां योगः यदा tूयते तदा

अथा7वगमनं न लेशाय ।

ायः सवा7साम् अिप भारतीयभाषाणां वायरचना समाना । Pाकरणं च समानम् । बोधPवथा अिप

समाना । ितपादनरीतौ अuपः भेदः यात् चेदिप एतेषु अंशेषु महत् साDयं तु अित एव । अतः मातृभाषां जानन्
कोऽिप भारतीयः तयाः भाषायाः संकारवशात् एव संकृ तभाषां सुखेन अवग तुं शkोित ।

तथा च सरलं क/ठनिमित वा िनधा7रणे tोतॄणाम् अवगमनानवगमने एव िनिम^भूते इित आगतम् । तF

पुनः अयं ः उदेित । ….. क:न महािवRान् संकृ तेन Pवतवान् । त4समाः पिWडताः, ति=छ0याः च तत्

अवग तुं श\ाः, यतः तेषां तादृशम् उ^मं संकृ तZानम् अित । पुनः पुनः तय मुखात् तादृशभाषणtवणेन ते तु
तदीयां भाषाम् अवग तुं लेशं न अनुभवेयुः । कम् एतां भाषां वयं सरलां भावियतुम् अहHम ? न खलु ? सा
भाषा अ4य तं क/ठना अिप भिवतुम् अह7ित । के षािpत् दृ0lा सा दुब¦धा अिप भवेत् ।

कै ि:त् पािWड4यकष7दश7नाय लेखने सामा यजनानाम् अप/रिचताः शSदाः युXय ते । ’4वया िनद¦षं

किथतम्’ इित व\Pे ‘tीमतानादीनवमgयधािय’ इित क_यते । ’दोष आदीनवः ो\ः’ इित कोशं यः जानाित सः
एव एतय वायय ता4पयV प/रजानाित । ’एतत् असि दcधम्’ इित व\Pे ‘एतदRापरम्’ इित के चन कथयि त ।

’िविचक4सा तु संशयः । स देहRापरौ च’ इित कोशं यः जानाित सः एव अय ता4पय7म् अवग=छित । के चन
दीघ7समासान् िल%सि धब धां: कु व7ि त । (एच्. िव. नागराजराव्, सुधमा$-सFपादक`यम्, ३.८.१६) एतादृशी

वृि^ः भाषायाः दुब¦धताम् एव सDपादयेत्, ना यत् कमिप ।
एवं तह सरलतािनणा7यकः मानदWडः कः भवेत् ?

२.२. सरलतािनणायकः मानद>डः
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यं संकृ तभाषायोगं tु4वा सामा यसंकृ तZानवान् संकृ ताgयासी, संकृ तानिभZः वा अथ7म् अवग तुं शkु यात्
तदेव सरलसंकृ तं नाम इित सामा यतः व\ुं शkु याम वयम् ।

वतुतः सरलसंकृ ते अिप तरRयं भवित - अवगमनयोcयः योगयोcयः चेित ।

अBपय7 तं येन सा2ात् संकृ तय अOययनं न कृ तं तादृशः जनः अिप यत् tु4वा कथियतुः आशयं लेशं िवना

सDयक् अवग तुं शkु यात्, सः भवित अवगमनयो@यः तरः ।

सामा यसंकृ तZानवान् संकृ ताgयासी कि:त् यं तरम् अवलDSय वय भावान् िवना लेशम्

अिभPियतुं शkु यात् सः भवित योगयो@यः
योगयो@यः तरः इित ।

अवगमनाय सामा यः tवणसंकारः, के षािpत् संकृ तशSदानां प/रचयः, अवग तPम् इित अिभलाषः

इ4यादयः अपेEय ते । अिमन् तरे tॊFा भाषािनयमानां प%Zानं ा#Pं न भवित । ता4पय7GहणमाFम् अF
इ0यते । व\ा tोतृGा[ान् एव शSदान्, tॊतृGा[ां शैल च अवलDSय वेगेन िवना सािभनयं यद संकृ तेन वदेत्
तह अनधीतसंकृ तः अिप tॊता संकृ तम् अवग तुं शkु यात् एव ।

योगयोcयता ा#Pा चेत् तु भाषािनयमाः प%तया ZातPाः एव भवि त । िनयमZानमाFेण अिप न

अलम्, अिप तु तेषां िनयमानां योगकौशलम् अिप तेन आ#Pं भवित । अतः योFा िनयततया क:न
भाषाgयासः अिप करणीयः भवित एव । अतः योगयोcयतराि#ः प/रtमसापे2ः ।

एवं चेत् अनधीतसंकृ तः अिप जनः अमािभः उ\ं यथा अवग=छेत् तथा कतुV संकृ तं सरलीकृ 4य यो\Pं

कम् इित क:न ः उ4प?ः भवेत् । न तथा । संकृ तय सरलीकरणं (simplifiying) न उिचतं, न अपेि2तं च ।
सारuयं संकृ ते इदानीमेव अित । अF उदाहरणJपेण महाभा0ययोगाः, शTकराचाय7भा0¢योगाः च बधा

दश7ियतुं शयाः । क तु आ बहोः कालात् बिभः कारणैः तत् सरलं (Simple) मुखं दशतं न अभवत् । अधुना

अमािभः तय दश7नं करणीयम्, तावदेव । एवं चेत् संकृ तय सरलमुखय दश7नाय अमािभः के चन उपायाः

अनुसत7Pाः भवि त । यथा - प/रिमतानामेव शSदानां यापदानां च उपयोगः, सJपाणामेव शSदानां
यापदानां च उपयोगः इ4यादयः । त?ाम भाषायोगकता7 विमन् महित Zाने सित अिप तF अ4यuपमेव
भागम् उपयुXय Pवहारं कु या7त् । एतदथV तेन बुि@पूव7कतया िवशेषयeः एव करणीयः भवित ।
सरलमानकसंकृ तय सामा यिनयमान् पfयाम तावत् -

२.३. सरलमानकसं कृ त य सामा<यिनयमाः

* अज तेषु हल तेषु च िथताः सामा यशSदाः यो\Pाः, के चन सव7नामशSदाः च ।
* सुब तेषु अधोिन|द%कारकाः शSदाः वीकाया7ः भिवतुम् अह7ि त -

संZाशSदाः, जाितगुणवचकाः शSदाः, uयुट्-घञ्-अच्-ि\न्-भृतयः शSदाः, भाववाचकाः शSदाः,
सDब धवाचकाः शSदाः, - सTQयावाचकाः पूरण4यया ताः च शSदाः इ4यादयः ।

* दशसु लकारेषु लट् -लोट् -लृट्-लकाराः यो\Pाः । भूतकाले \-\व4वोः योगः भिवतुम्

अह7ित । गततरे िविधिलङ् -लकारः लङ् -लकारः (उपसग7रिहतधातूनाम्) च यो\ुं शयः ।
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* धातुषु थम-चतुथ7-ष--दशमगणेषु (१, ४, ६, १०) प/ठताः परमैपदनः धातवः यो\Pाः ।

अ यगणीयानाम् अपे2ायां स4यां uयुड तेन सह भाववाचक4यययु\ेन अ येन सह वा ‘करोित’ इ4यय
योगः कतुV शयः । आ4मनेपदथले अिप एवमेव भिवतुम् अह7ित । (औिच4यम् अनुसृ4य योगः

िनणHतPः) – उदा - शेते – शयनं करोित ।

* सोपसग7धातूनां योगतः कां:न एव धातून् अवलDSय ब¡िन यापदािन िनमा7तुं शयािन ।
* करोित-जानाित-गृ«ाित-अित-ददाित-रोचतेभृतयः िवशेषधातु4वेन यो\Pाः ।
* 4वा-तुमुनादयः ाथिमकतरे , uयप्-शFादयः गततरे च यो\ुं शयाः ।

* 'आगDयताम्’ इ4यादयः वचोिवि=छि^Jपेण (ईिडयम् Jपेण) यो\ुं शयाः ।
* यF यF शयं तF सव7F अPयपदानां योगः िच तनीयः ।

* योगयोcयः तरः मनिस थापनीयः । (तदा तु अवगमनयोcयता तु िस@ा भवेत् एव ।) अतः शSदानां
Pाकरणिनयमानां वा वीकरणावसरे योगयोcय4वं ाथDयम् आवहेत् । अपवादरिहताः एव िनयमाः
शय ते । अथवा अuपापवादयु\ाः वा िनयमाः वीकत7Pाः । अपवादबलाः िनयमाः का/ठ याय

भवि त ।

* ये सरलतासDब@ाः िनयमाः िच 4य ते ते पािणिनिनयमानुगुणाः एव युः ।

पािणिनिनयमबिहभू7तः अंशः असाधुवेन अपशSद4वेन च प/रगWयते ।

सरलसंकृते अिप तरRयं तरFयं वा िच तियतुं शयम् । ये भाषाgयासम् आरSधव तः युः, त?ाम

अ4यuपमेव भाषां जानीयुः तेषां िनिम^ं परमाथिमकतरः, किpदिधकं ये जानीयुः तेषां िनिम^म्
अuपगततरः, इतोऽिप अिधकं ये जानीयुः तेषां िनिम^ं गततरः चेित तरFयं िच तियतुं शयम् ।

२.३.१. परमाथिमकः तरः

२.३.१.१. अज<तशAदानाम्
अज<तशAदानाम् एव योगः

अज तशSदाः यथा, तथा संकृ ते हल तशSदाः अिप बहवः सि त । तेषां सवHषाम् अिप Jपािण िविभ?ािन

भवि त । अज तशSदेषु अिप अ तभेदन
े Jपािण िभB ते । सरलसंकृ ते याव=छयम् अज तशSदानाम् एव योगः

करणीयः । तFािप अकारा तपुंिलTगशSदानाम्, अकारा तनपुंसकिलTग-शSदानाम्, आकारा त-ईकारा तUीिलTगशSदानां च योगः करणीयः । यथा (अ)

अकारा तपुंिलTगशSदाः - बालकः, वृ2ः, माग7ः, आपणः, अOयापकः, िवBालयः, काया7लयः, सोदरः,

जनकः इ4यादयः ।

(आ) अकारा तनपुंसकिलTगशSदाः - फलम्, नगरम्, पु0पम्, वातायनम्, Rारम्, भवनम् इ4यादयः ।
(इ)

आकारा ताः ईकारा ताः च UीिलTगशSदाः - लता, माला, शाला, बािलका, मिहला, भाषा इ4यादयः,
लेखनी, अTकनी, भिगनी, जननी, िवBथनी, नदी इ4यादयः च ।

एतदF मारियतुम् इ0यते यत् सवः अिप माण4वेन अgयुपगDयमाने Pवहारितिनिधभूते अमरकोषे अिप

एतादृशाः चतुवधशSदाः एव आिधयेन (ायः ८० %) सि त इित । अमात् प%ं यत् Pवहारे एते चतुवधाः
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शSदाः एव आिधयेन सि त इित, एतेषां चतुवधानां के षािpत् सव7नाां के षािpत् अPयानां च आधारेण

सव7िवधाः अिप अिभायाः िवना लेशं िवना दोषं च काशियतुं शयाः इित । अतः एतैः चतुवधैः एव शSदैः

Pवहारं िनव¦ढु ं यeः करणीयः, येन tोतुः यो\ु ः च tमः िनतरां यूनः भवेत् ।

कु Fिचत् शSदः अकारा तः नाित चेदिप तय अ यय शSदय योजनेन अकारा त4वं साधियतुं शयते ।

यथा - राजन् इित नकारा तः शSदः । क तु समासे कृ ते सित सः अकारा तः भवित । (राजाहसिखgय%च्) अतः
अमािभः हल तः राजशSदः यF यो\Pः; तF सव7F अकारा तः महाराजशSदः यो\ुं शयः । एवमेव हल तः

’सुत्’शSदः यF यो\Pः तF अज तः ’िमF’शSदः यो\ुं शयः । अ यािन उदाहरणािन यथा - मुिनः -

मुिनवरः, व2ः - व2ःथलम् इ4यादयः ।

२.३.१.२. पयायशAदानां योगे िच<तनम्

एकमेव अथV बोधय तः समानाथ7काः शSदाः (पया7यशSदाः) संकृ ते भवि त बहवः । कमिप अथV बोधियतुं

क:न शSदः यदा वीकत7Pः भवित तदा अमािभः तदथ7केषु पया7यशSदेषु अकारा तः शSदः एव वीकत7Pः ।
यथा - हितन्, क/रन् इ4यादयः बहवः शSदाः सि त चेदिप अमािभः तम् अथV बोधियतुं गजः इ4येषः अकारा तः
शSदः एव वीकत7Pः ।

एवमेव जलमुक्, जलदः, वा/रदः, अDबुभृत् इ4यादषु बषु शSदेषु स4सु अिप अमािभः मेघः इित

अकारा तः शSदः एव वीकत7Pः ।

अनेन कारेण चतुवधानाम् एव शSदानां योगेण महत् सारuयं िस@ं भवित ।

समानाथ7काः अकारा ताः एव बहवः शSदाः युः कदािचत् । यथा - गजः, इभः, िRपः, वारणः इ4यादयः ।

तदा तु तेषु शSदेषु मातृभाषायां यः संकृ तशSदः िस@ः अित सः एव वीकरणीयः । उप/र उ\े उदाहरणे गजः
इित शSदः एव अ4य तं िस@ः अित । ायः मातृभाषायाम् अिप यु\ः भवित । अतः सः एव वीकरणीयः, न
तु अिस@ाः इभादयः ।

मातृभाषायां ये संकृ तशSदाः युः तेषाम् एव वीकरणात् tोता िवना लेशम् अथ7म् अवग=छित । एते सवH

शSदाः मया Zाय ते इित बुि@ः तिमन् उपजायते । तदा सहजतया संकृ तय सरलतां मनसा अgयुपग=छित सः ।

संकृ तय अनिभZान् उ6fय कथनसमये तु अयम् अंशः िनतराम् उपकारकः । िवBालये अOयापनसमये,
सामा यान् उ6fय लेखनसमये कथनसमये च अयमेव अंशः तारकः ।

एकमेव अथV बोधियतुं िविभ?ानां ब¡नां शSदानां योगः संकृ तभाषायां ायेण यते । तादृशेषु अवसरेषु

tोतॄणां मनिस सDभाPं dमं िनवारियतुं सरलसंकृ ते एकिमन् अथH एकः एव शSदः यो\Pः । अ तपय7 तमिप

तय एव शSदय योगः करणीयः । एकिमन् वाये मेघः इित, अ यिमन् वाये जलदः इित, अपरिमन् वाये
वा/रदः इित, पुनः अ यिमन् जलमुक् इित च यद युXयते तह अनधीतसंकृ तः जनः िन:येन dा* त ाॊित ।
अतः एकिमन् अथH एकः एव शSदः इ4येतत् िनयम4वेन एव वीकतुV शयते ।

ईदृशः अपरः अिप िनयमः भिवतुम् अह7ित - एकः शSदः एकिमन् अथH एव इित । नानाथ7काः शSदाः अनेके

संकृ ते िस@ाः । यथा - ह/रः इ4यय शSदय िव0णुः, सूय7ः, *सहः, किपः इ4यादयः अनेके अथा7ः भवि त ।
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अमािभः तु िव0णुः इित एकिमन् अथH एव तय शSदय योगः करणीयः । तदा तु अमािभः यF यF ह/रः इित

शSदः यु\ः भवित तF सव7F tोता िव0णुः इित समानम् एकमेव अथV गृ«ाित । तदा तय भूयान् एव लेशः
िनवा/रतः भवित ।

२.३.१.३. युमदथC भवDछAद य योगः

थमपुLषः मOयमपुLषः उ^मपुLषः चेित Fयः पुLषाः संकृ तभाषायां युXय ते इित वयं जानीमः एव ।

तF अम=छSदय योगः यदा यते तदा उ^मपुLषय योगः एव करणीयः इ4यिप वयं जानीमः ।

उ^मपुLषय योगं िवना Pवहारः एव न सDभवित । (सDभाPेत चेदिप महता क%ेन करणीयः भवित । यथा ’अहं ग=छािम’ इ4यथH ’अयं जनः ग=छित’ इ4येतादृशः असहजः योगः करणीयः भवित । तथा कृ तं चेत् तF
कृ िFमता अिप अनुभूयते ।) यु0म=छSदय योगः यदा यते तदा तु मOयमपुLषय योगः एव करणीयः इित

Pाकरणिनयमः अित । (यु0मBुपपदे समानािधकरणे थािन यिप मOयमः - १-४-१०५) सरलसंकृ ते अमािभः

यु0म=छSदय योगः परमाथिमकतरे प/रहतुV शयः । त?ाम यF यF यु0म=छSदय योगः करणीयः भवित
तF सव7F भव=छSदय योगः भिवतुम् अह7ित । एवं यते चेत् 4येकं धातोः ितलकारं मOयमपुLषय Fीिण

Jपािण िवहाय एव अमािभः Pवहारः कतुV शयते । यतः भव=छSदय योगे तु मOयमपुLषय योगः करणीयः

नाित । तदा तु ’शेषे थमः’ इित सूFम् अवलDSय थमपुLषय योगः । तथा यते चेत् थमपुLषः,
उ^मपुLषः चेित पुLषRयय योगेण एव सव7मिप Pवहारं कतुV शkु मः । एवं योगावसरे अमािभः यु0मदथ7ः न

प/र4य\ः, पर तु तम् अथV वयं भव=छSदयोगेण वद तः मः इित न िवमत7Pम् ।

एवं चेत् यF यF यु0म=छSदः यो\Pः भवित तF सव7F भव=छSदय योगः औिच4यम् आवहित कम् इित
क:न ः भिवतुम् अह7ित । राजा सेवकम् उ6fय भव=छSदं यो\ु म् अह7ित कम्, गुLः िश0यम् उ6fय, Xये-ः

बालम् उ6fय वा यु0म=छSदय थाने भव=छSदय योगं यद करोित तह तत् उिचतं कम् इित के चन ाः
सDभवेयुः एव । पर तु तिRषये महती िच ता न करणीया । यतः ाचीनैः किविभः अ यैः चािप तF तF तादृशाः

योगाः कृ ताः सि त एव । कािलदासभृितिभः महाकिविभः अिप यु0म=छSदय भव=छSदय च समाने अथH

योगः कृ तः दृfयते । समाने ोके समानं कता7रम् उ6fय सकृ त् यु0म=छSदेन, ततः भव=छSदेन च िनदHशः कृ तः
दृfयते ।

यथा - ’स 4वं िनवत7व िवहाय ल{ां गुरोभ7वान् दशतिश0यभि\ः ।’ - (रघुवंशे िRतीयसगH)

अF *सहः महाराजं दलीपम् उ6fय आदौ ’4वम्’ इित यु0म=छSदयोगं कृ 4वा ततः ’भवान्’ इित

भव=छSदयोगं करोित ।

सेवकजनेषु भव=छSदय योगिवषये महाकवेः कािलदासय योगमेव उदाहतुV शkु मः । अिभZान-

शाकु तले महाराजः दु0य तः सेवकजनम् उ6fय भव=छSदयोगं करोित । तथा -

राजा - (प/रजनं िवलोय) अपनय तु भव4यो मृगयावेषम् इित । - िRतीये अTके ।

पpत Fादषु G थेषु अिप तादृशािन ब¡िन उदाहरणािन दृfय ते । अतः यु0म=छSदय थाने भव=छSदय

योगे िश%योगामाWयम् अित एव, शाUसDमितः चािप अित इित िनणHतुं शयते ।
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२.३.१.४. एकवचनएकवचन-बGवचनयोः योगः

एकवचनं िRवचनं बवचनं चेित Fीिण वचनािन संकृ तभाषायां सि त । वतुतः जगतः कासुिचत् एव

भाषासु िRवचनम् अित । अतः संकृ ते िRवचनय योगे ाथिमकाः अgयािसनः मु[ि त । मादम् अिप

कु व7ि त । सरलसंकृ तयोगावसरे वयं िRवचनय योगं प/रहरामः चेत् वरम् । यतः कत7/रयोगे कतृ7पदं
िRवचना तं यु\ं चेत् तदनुसारेण यापदमिप िRवचना तमेव यो\Pम् । (यथा - बालकौ G थं पठतः ।)
कम7िणयोगे कम7पदं िRवचना तं चेत् तदनुसारेण यापदमिप िRवचना तमेव यो\Pम् । (यथा - बालके न

G थौ पIेते ।) क तु भाषायोगकतु7ः मुखात् तािन िRवचनJपािण सुखेन न िनसरि त । तदा तु सः
अधीतसंकृ तः चेत्, तेन मनिस एव ’पठित पठतः पठि त...’ इ4येवं लकारJपाणां सकृ त् आवत7नं कृ 4वा,

िRवचनJपं मृ4वा अन तरं व\Pं भवित । तFािप, सवH तािन Jपिण न मरि त । िवRांसः अिप

ललकारJपािण कदािचत् मरेयुः चेदिप अ यलकारJपेषु ायः माBि त, अgयासय अभावात् । अतः व\ु ः
दृ0lा अिप िRवचनय योगः लेशाय । tोतुः दृ0lा तु इतोऽिप लेशाय । यतः मातृभाषायां तय योगः

नाित इ4यतः tॊता तदवगमने लेशम् अनुभिव0यित एव । अतः सामा यPवहारे िRवचनय प/रहारः एव
tेयसे ।

एवं चेत् िRवचनJपय अथ7य कथनं कथम् इित ः समुbवित । तदा तु उपाया तरम् आtयणीयम् ।

’Rयम् ’ इ4यय योजनेन तय एव अथ7य आिव0करणं कतुV शयते ।

यथा - ’बालकौ’ इित व\Pे ’बालकRयम्’ इित, ’बािलके ’ इित व\Pे ’बािलकाRयम्’ इित, ’फले’ इित

व\Pे ’फलRयम्’ इित च व\ुं शयते । तदा तु बालकRयम् अित, बािलकाRयम् अित, फलRयम् आनय इित
एकवचना तं यापदं यो\Pम् ।

एवं चेत् िRवचनयोगेण िवना एव वयं सव7म् अिप Pवहारं िनव¦ढु ं शkु याम; तदा तु ितलकारं Fीिण

िRवचनJपािण Pवहारे अपेि2तािन न भवि त ।

एतावता अमािभः िRवचनय प/र4यागः कृ तः इित न िच तनीयम् । सरलसंकृ तयोगावसरे , तFािप

पूव¦\े षु िFषु तरेषु थमतरRये िRवचनय प/रहारः कृ तः चेत् अिप Pवहारे कािप 2ितः न भवित इ4येव
ता4पय7म् । इ4थं च िRवचनय मOयमपुLषय च प/रहारेण लकारJपेषु महत् लाघवं सDपादतं भवित ।
यथा - पठित

पठिस

पठािम

पठतः

पठथः

पठावः

पठि त

पठथ

पठामः

इ4येतेषु पठधातोः नवसु ललकारJपेषु ’पठित, पठि त, पठािम, पठामः’ - इ4येतािन च4वा/र एव Jपािण

Pवहारे पया7#ािन भवि त । तैः चतुभः एव Jपैः वयं सव7िवधम् अिप आशयं काशियतुं शkु मः ।

एवं चेत् ’आवां ग=छावः’ इ4यिभायः कथं व\Pः इित चेत् ’वयं ग=छामः’ इ4येव उ^रम् । एतादृशाः

योगाः (यF Rयोः गमनं व\Pम् अित तFािप बवचनय योगः) संकृ तसािह4ये, िविश0य नाटकादषु
िवपुलतया दृfयते । अतः तथा योगः न दोषाय ।
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अ य सरलसंकृ तं यदा अgयतं भवित, जनमानसे Jढं च भवित तदन तरं तु अपे2ायां स4यां िRवचनय,

मOयमपुLषय वा पाठनं कतुV शयते एव । तदा तयोः पाठने अिधकः लेशः अिप न भवेत् । के वलं ाथिमकतरे
यF च सरलसंकृ तय एव योगः करणीयः अित तF एतयोः प/रहारः करणीयः इ4येव अमाकम् आशयः ।

२.३.१.५. िवभिHिवषये सारIयम्

िवभि\4यया तेन यः अथ7ः बोOयेत सः एव अथ7ः ®िचत् अPयेन अिप बोOयते । तादृशे अवसरे अPयय

उपादानमेव tेयसे । तBथा - ‘तः’ इ4येतत् पpDयथH यो\ुं शयम् । यथा - Gामतः, िवBालयतः, शालातः,

आपणतः, नदीतः, नगरतः, काशीतः, वृ2तः इ4येवमादयः । तदा तु अ त-िलTगादकारणतः यः Jपभेदः यात् सः
िनवारियतुं शयः, येन योFा यथा सारuयम् अनुभूयेत तथैव अवग Fा अिप लेशं िवना अथ7ः अवगDयेत ।
ाितपदकात् तिसल्, तस् वा तF । (सव7नामशSदेgयः तिसल् िविहतः । तिb?ॆgयः तस् । तस् तु ’आBादgयः
तस्’ इित वातके न) ’शालायाः’ इ4यय tवणात् पpमी उत ष-ी इित dमः । ’तः’ इ4यय योगे तु प%ता ।
एवमेव िनिम^ाथH ’कृ ते’ इ4यय योगः भिवतुम् अह7ित । (ततः पूवV ष0I तं पदं यो\Pम् )

२.३.१.६. भूलकालाथC कृ द<तयोगः

भूतकालाथV बोधियतुं सामा यतः लTलकारय योगः यते ।

यथा - पठधातुः अपठत्

अपठताम्

अपठम्

अपठाव

अपठः

अपठन्

अपठतम्

अपठत

अपठाम

एषु नवसु Jपेषु पूवV यथा सूिचतं तथा िRवचनय मOयमपुLषय च प/रहारः कृ तः चेत् अिप ’अपठत्,

अपठन्, अपठम्, अपठाम’ इ4येतेषां चतुणाV Jपाणां योगः यते । पर तु ाथिमकाः अgयािसनः सवHषां
धातूनाम् (कृ -करोित, tु-शृणोित, Gह-गृ«ाित, Zा-जानाित इ4यादीनाम्) एतेषां Jपाणां Zाने योगे च लेशम्
अनुभवि त । अ य धातुः यद उपसग7सिहतः भवित तह तु इतोऽिप अिधकः लेशः भवित । यतः तF लTलकारे

धातोः पूव7म् अडागमः भवित । सः आगमः उपसगा7त् अन तरं धातोः पूवV च भवित । तत्र पुनः स धेः अवसरः
अित चेत् सि धः अिप अवfयमेव करणीयः भवित ।
यथा - लKलकारः
ग=छित

लLलकारः

अग=छत्

आग=छित

आ + अग=छत्

= आग=छत् ।

अनुग=छित

अनु + अग=छत्

= अ वग=छत् ।

िनर् + अग=छत्

= िनरग=छत् ।

ितग=छित

ित + अग=छत्

अवग=छित

अव + अग=छत्

िनि:नोित

िनस् + अिचनोत्

िनग7=छित
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= 4यग=छत् ।

= अवाग=छत् ।
= िनरिचनोत् ।

एतां याम् अजान तः ाथिमकाः अgयािसनः तF बधा दोषं कु व7ि त । अितग=छत्, अिनग7=छत् ...

इ4येवम् अपशSदयोगं कु व7ि त । अ य 4यग=छत्, अ वग=छत्, अ वसरत्, ादश7यत्, अTcयकरोत्,
िनरिचनोत् इ4यादीनां Jपाणाम् अथा7वगमने अिप ते लेशम् अनुभवि त । (िनि:नोित - िनरिचनोत् इ4यF तु
अधीतशाUाणाम् अिप स देहः यात् - िनसिचनोत् उत िनरिचनोत् इित । वतुतः तु िनरिचनोत् इ4येव साधु
Jपम् )

एतय लेशय प/रहाराय अमािभः सरलसंकृ ते लTलकारय योगः एव प/रहतुV शयते । तह

भूतकालाथ7ः कथं व\Pः ? इित चेत् ’\वतु’ इ4यय भूतकृ द तय योगेण व\Pः । ’\वतु’4यययोगेन

पुंिलTगे गतवान्, प/ठतवान्, िथतवान् इ4यादीिन Jपािण, UीिलTगे गतवती, प/ठतवती, िथतवती इ4यादीिन
Jपािण, नपुंसकिलTगे गतवत्, िथतवत्, पिततवत् इ4यादीिन Jपािण च िस@ािन भवि त । उपसग7-

सिहतधातूनाम् अिप \वतु4यया तािन Jपिण सरलािन एव । तािन उपसग7रिहतधातूनां \वतु4यया तJपािण

एव अनुसरि त । यथा - गतवान् इव आगतवान्, ितगतवान्, अनुगतवान्, िनग7तवान्, अवगतवान् इ4यादीिन ।

अतः कृ द तय योगेण महत् सारuयं िस@ं भवित इ4यF संशयः नाित । क तु लकारJपय योगे

िलTगFये अिप समानम् एव Jपं यो\ुं शयते, अतः तF एव सारuयम् अिधकं खलु इित कािचत् आशTका
भिवतुम् अह7ित । यBिप तत् स4यम्, तथािप लTलकारयोगे थमपुLष-उ^मपुLषयोः Jपेषु पुनः भेदः भवित ।

यथा - सः अग=छत्, अहम् अग=छम् । सः अिप योFा ZातPः भवित । क तु \वतु4यया तस्य योगे सा

समया नाित । यथा - सः गतवान्, अहं गतवान् । अतः अF एव सारuयम् अिधकम् इित िनणHतुं शयते ।

सोपसग7धातुयोगे महान् लेशः इित तु पूव7मेव उ\म् ।

२.३.१.७. च;वारः एव लकाराः

लट् , िलट् , लुट्, लृट्, लेट्, लोट् , लङ् , िलङ् , लुङ्, लृङ् चेित दश लकाराः संकृ ते िस@ाः सि त । तेषु

लेलकारः वेदमाFे योगम् अह7ित । लोकPवहारे तय योगः नाित । तथािप िलTलकारः िविधिलङ्

आशीलङ् चेित िRकारकः अित इ4यतः आह4य Pवहारे अिप दश लकाराः भवि त एव । एवं चेत् एकय
धातोः कत7/र दशसु लकारे षु आह4य नवितः (९०) Jपािण भवि त ।

यथा - डु कृ ञ् करणे इित धातोः परमैपदे Jपािण एवं भवि त ललकारे

करोित

कु Lतः

कु व7ि त

करोिम

कु व7ः

कु म7ः

करोिष

चकार

चकथ7

कु Lथः

िललकारे

चतुः

चथुः

चकार, चकर चकृ व
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कु Lथ

चु ः

च

चकृ म

लुलकारे

कता7

कता7रौ

कता7रः

कता7िम

कता7वः

कता7मः

कता7िस

क/र0यित

क/र0यिस

क/र0यािम

कता7थः
लृलकारः
क/र0यतः

क/र0यथः

क/र0यावः

लोलकारः

कता7थ

क/र0यि त

क/र0यथ

क/र0यामः

करोतु-कु Lतात् कु Lताम्

कु व7 तु

करवािण

करवाव

करवाम

अकरोत्

अकु Lताम्

अकु व7न्

अकरवम्

अकु व7

अकु म7

कु या7त्

कु या7ताम्

कु यु7ः

कु L-कु Lतात्

अकरोः

कु या7ः

कु या7म्
यात्

कु Lतम्

लTलकारे

अकु Lतम्

कु या7त

कु या7व

कु या7म

याताम्

यासुः

आशीलTलकारे

यासम्

अकु Lत

िविधिलTलकारे
कु या7तम्

याः

कु Lत

यातम्
याव

लुTलकारे

यात

याम

अकाषत्

अका%7म्

अकाषु7ः

अकाष7म्

अका0व7

अका0म7

अकाषः

अक/र0यत्

अक/र0यः
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अका%7म्

लृTलकारे

अका%7

अक/र0यताम् अक/र0यन्
अक/र0यतम्

अक/र0यत

अक/र0यम्

अक/र0याव

अक/र0याम ।

अयम् उभयपदी इ4यतः आ4मनेपदJपािण अिप (कु Lते, चे , कता7 (कता7से), क/र0यते, कु Lताम्, अकु Lत,

कु वत, कृ षी%, अकृ त, अक/र0यत इ4यादीिन) नवितसTQयाकािन भवि त । यBिप कम7िण पुनः नवितः Jपिण

भवि त, तथािप अF कत7/रJपाणाम् एव प/रगणना कृ ता अित । एतेषु Jपेषु पूव¦\कारेण िRवचनय
मOयमपुLषय च प/रहारः कृ तः चेत् अिप ४० + ४० Jपािण तु िश0य ते एव । 4येकम् अिप धातोः एतावतां

Jपाणां Zानं मरणं योगः वा सामा येन जनेन न शयते एव । अतः सरलसंकृ ते एतेषु के चन लकाराः प/रहतुV
शय ते ।

यथा - भिव0यदथH लृलकारः, लुलकारः च भवतः । वयं भिव0यदथH लृलकारम् एव वीकु म7ः, न तु

लुलकारम् । सः भिव0य4सामा ये िविहतः, लुडथ7य अिप सTGाहकः । भूतकालाथH लTलकारः, लुTलकारः,
िललकारः चेित Fयः लकाराः सDभवि त । वयं भूतकालाथV \वतु4यया तय योगेण वदामः इ4यतः तिमन्

अथH एतेषां Fयणाम् अिप लकाराणां प/रहारः कतुV शयते । ाथ7नादकम् अथV बोधियतुं लोलकारय

आवfयकता भवित । िवOयथV बोधियतुं िविधिलTलकारः अिप वीकतुV शयेत । एवं यते चेत् तदा लट्, लृट्,

लोट् , िविधिलङ् (गततरे ) इ4येतैः चतुभः एव लकारैः वयं सव7म् अिप Pवहारं िनव7त7ियतुं शkु याम ।

लृTलकारय अथ7मिप िलTलकारय योगेण व\ुं शkु मः । यथा -

यद भवान् आगिम0यत् तह अहं धनम् अदायम् । (लृTलकारय योगः)

यद भवान् आग=छेत् तह अहं धनं दBाम् । (िविधिलTलकारय योगः)

यBिप अनयोः ता4पय7भेदः अित, तथािप स अuपः भेदः गततरपय7 तं न प/रगणनीयः । लृTलकारय

योगाः अिप अ4य तं िवरलाः । क तु तF भूते वा भािविन वा अय योगः इित िनधा7रणाय पूवा7परस दभ7ः
प/रशीलनीयः । स दरभ7प/रशीलने सित िविधिलTयोगेनािप ता4पय7म् अवग तुं शयम् । कp

\वतु4यया तJपेण सह असधातोः िविधिलTलकारJपय योगेण अिप एतम् आशयं व\ुं शkु मः । यथा - यद

भवान् आगतवान् यात् तह अहं द^वान् याम् ।

एवं यद येत तह चतुणाV लकाराणां चतुभः Jपैः चेित िमिल4वा षोडशिभः Jपैः कृ द तJपैः च समतं

Pवहारं साधियतुं भवामः ।

२.३.१.८. िचतानां धातूनाम् एव योगः

पािणिनमतानुसारे ण संकृ ते ायः २००० धातवः सि त । एषु बहवः धातवः समानाथ7काः । ते च धातवः

gवादः, अदादः, जुहो4यादः दवादः, वादः, तुदादः, Lधादः, तनादः, °यादः, चुरादः इ4येवं दशसु गणेषु
िवभ\ाः सि त । त^±णय िवकरण4ययम् अवलDSय 4येकं गणस्य धातूनां Jपािण िभ?ािन भवि त । एवं
िभ?ानां Jपाणां Zानं मरणं चािप महते लेशाय एव । अतः तिRषये सरलसंकृ तदृ0lा एवं िन:ेतुं शयते -

 आ4मनेपदधातूनाम् अपे2या परमैपदधातूनां योगः सुकरः । अतः परमैपदनः धातवः एव यो\Pाः ।
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 परमैपदषु धातुषु अिप Pवहारे येषाम् अ4य तम् उपयोगः भवित तादृशाः च4वा²रशत् पpाशत् वा धातवः

चेतPाः । तेषाम् एव योगः करणीयः परमाथिमकतरे । अ4य तम् अिनवाया7ः प/रिमतसंQयाकाः के चन एव
आ4मनेपदधातवः अिप वीकतुV शय ते गततरे ।

 gवादगणीयानां (भवित), दवादगणीयानां (दीPित), तुदादगणीयानां (तुदित), चुरादगणीयानां (चोरयित)
च धातूनां Jपेषु ायः समानता अित । तेषु यय कयािप एकय धातोः Jपािण Zातािन चेत् अ येषां

सवHषाम् अिप Jपािण Zातािन भवि त । अतः एतेgयः चतुgय7ः एव गणेgयः धातवः चेतPाः ।
एवं चेतुं योcयाः धातवः एते भिवतुम् अह7ि त -

१. gवादगणीयाः (परमैपदनः धातवः)
भू स^ायाम्

-

भवित

अच7 पूजायाम्

-

अच7ित

खादृ भ2णे
गDलृ गतौ

-

-

गज7 शSदे

-

दृिशर् े2णे

-

अट गतौ

-

इष इ=छायाम्

-

पठ Pयायां वािच

-

4यज हानौ

-

खादित
ग=छित
गज7ित
अटित

पfयित

इ=छित
4यजित
पठित

yडृ िवहारे

-

िज जये

-

हसे हसने

-

हसित

-

मरित

चर गितभ2णयोः
र2 पालने

-

-

yडित

चरित

जयित

र2ित

Xवल दी#ौ

-

धृञ् धारणे

-

धरित

पा पाने

-

िपबित

tु tवणे

-

मृ िच तायाम्
णीञ् ापणे
-ा गितिनवृ^ौ

दंश दशने
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-

-

-

Xवलित

नयित

ित-ित

शृणोित

दशित

वद P\ायां वािच

-

वदित

िमल ेषणे

-

िमलित

=छ Zी~सायाम्

-

पृ=छित

६. तुदादगणीयाः

िलख अ2रिव यासे

-

िलखित

िवश वेशने

-

()िवशित, (उप)िवशित

चुर तेये

-

चोरयित

१०. चुरादगणीयाः

पीड अवगाहने

-

पीडयित

-

िच तयित

तड आघाते

-

पूज पूजायाम्

-

गण संQयाने

-

िचित मृ4याम्

2ल शौचकम7िण

-

ताडयित
पूजयित

2ालयित
गणयित

एतान् अित/र=य अ यगणेgयः के चन एव धातवः वीकत7Pाः भवि त । यथा अदादगणतः - अस भुिव

Lदर् अtुिवमोचने

-

-

अित

रोदित

(’रोदित’ इ4यF यद लेशः तह ’रोदनं करोित’ इ4यिप यो\ुं शयम् ।)

जुहो4यादगणतः - डु दाञ् दाने

वादगणतः - आ~लृ Pा#ौ

-

ददाित

-

आोित

°यादगणतः - डु yञ् oPिविनमये -

yणाित

तनादगणतः - डु कृ ञ् करणे
Gह उपादाने

Zा अवबोधने

-

-

-

करोित

गृ«ाित

जानाित

Pवहारे अ4य तम् उपयोिगनाम् अ येषां ब¡नां धातूनाम् अथV तेषां धातूनां लकारJपाणां योगम् अकृ 4वा

अिप त^@ातोः uयुट्-4यया तJपेण सह ’करोित’ इ4यय उपयोगेन िनJपियतुं शkु मः । यथा वद अिभवादनतु4योः -

व दते

म थ िवलोने

म थित /म_नाित -

यती यeे

-

ाघृ कथने

-

जuप P\ायां वािच
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-

-

यतते

ाघते

जuपित

-

-

-

-

व दनं करोित ।
यeं करोित ।

म थनं करोित ।

ाघनं करोित ।

जuपनं करोित ।

मु पादिव2ेपे

-

ाDयित

-

मणं करोित ।

भाष P\ायां वािच

-

भाषते

-

भाषणं करोित ।

-

याचित

-

याचनं करोित ।

-

तरित

-

तरणं करोित ।

दोिcध

-

सीPित

-

मील िनमेषणे

-

चव7 अदने

-

Oयै िच तायाम्

-

टु याचृ या=ञायाम्
तॄ ~लवनतरणयोः

मीलित

चव7ते

Oयायित

वेञ् पधा7यां शSदे च -

(आ)वयित

शीङ् वे

शेते

दुह पूरणे

-

िषवु त तुस ताने

-

नृती गाFिव2ेपे

-

-

िलप उपदेहे

-

िभदर् िवदारणे

-

िषच 2रणे

िछदर् Rैधीकरणे

-

-

Oयानं करोित ।

आवानं करोित ।

-

शयनं करोित ।

-

िसpित

-

िभनि^

चव7णं करोित ।

-

नृ4यित

िलDपित

मीलनं करोित ।

-

-

दोहनं करोित ।

सीवनं करोित ।
नत7नं करोित ।

लेपनं करोित ।

सेचनं करोित ।

भेदनं करोित ।

-

िछनि^

-

छेदनं करोित ।

-

पु0णाित

-

पोषणं करोित ।

ब ध ब धने

-

अथ7 उपया=ञायाम्

-

पुष पु%ौ

-

ब³ाित

()अथ7यते

-

-

ब धनं करोित ।
ाथ7नं करोित ।

एवमेव Pवहारे अ4य तम् उपयोिगनाम् पुनः के षािpत् धातूनाम् अथ7म् अिप तेषां लकारJपाणाम्

उपयोगम् अकृ 4वा त^@ातोः \4यया तेन Jपेण सह ’भवित’ इ4यय उपयोगेन िनJपियतुं शkु मः । यथा फल िन0प^ौ
िञ भी भये

-

-

पु0प िवकसने

-

शुष शोषणे

-

िखद दै ये
तुष ीतौ

ु ध ोधे

शुध शौचे
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-

फलित

-

पु0~यित

-

िबभेित

-

िखBते

-

तु0यित

-

शुOयित

-

शु0यित
ु Oयित

-

फिलतः भवित ।

भीतः भवित ।

पुि0पतः भवित ।
िख?ः भवित ।

शु0कः भवित ।
तु%ः भवित ।

ु @ः भवित ।

शु@ः भवित ।

िषधु संरा@ौ

-

णश अदश7ने

-

tमु तपिस खेदे च

-

शमु उपशमे

-

िसOयित

-

नfयित

-

tाDयित

-

शाDयित

-

िस@ः भवित ।

न%ः भवित ।

शा तः भवित ।

tा तः भवित ।

एवं च प/रिमतसंQयाकानाम् एव धातूनां चतुणाV लकाराणां Jपैः, पुनः के षािpत् िचतानां धातूनां

uयु4यया तJपैः \4यया तJपैः करोित-भव4योः अनुयोगेण च वयं सव7म् अिप Pवहारं सDपादियतुं शkु मः ।
सरलसंकृ तिवषये अवधातPाः अ ये के चन अंशाः एवं सि त –

२.३.२ अIपगत
अIपगत तरः

अिमन् तरे पूव¦\ाः (परमाथिमकतरे उ\ाः) सवH िनयमाः अि वताः भवि त एव । तान् अित/र=य

िथताः के चन िब दवः यथा – िविधिलTलकारः – सDभावनायां िवOयथH, लृङथH चेित बषु अवसरे षु अय
लकारय योगः भिवतुम् अह7ित । एतय Jपमिप नाितक/ठनम् । (साव7धातुक4वात्) अतः एतिमन् तरे अय
योगः भिवतुम् अह7ित ।

- अज तेषु - ऋकारा तः पुंिलTगः, ऋकारा तः UीिलTगः, इकारा त-उकारा तौ पुंिस िUयां च

- हल तेषु - तकारा तय योगः भिवतुम् अह7ित । अ तभेदे स4यिप हल तेषु JपसाDयं भवित बधा । अतः

एकय शSदय सादृfयेन अ येषां Jपाणाम् अgयूहनं न लेशाय ।
- शF त-शानज तयोः थमािवभ\ौ योगः (पु.ं Uी.नपु)

- थमे, चतुथH, ष-े, दशमे च गणे अ तभू7तानां २०-३० धातूनां योगः ।

२.३.३. गत तरः

एतं तरं ा#व तः संकृ ताgयािसनः संकृ तभाषया एव सवा7न् भावान् काशियतुं समथा7ः भवि त एव ।

अतः एतिमन् तरे तेषां Zानय िवताराय यासः करणीयः । तमात् पुनरिप के षािpत् धातूनां प/रचयः

कारियतुं शयः । कम7िणयोगः वत7माने िवOयथH तPद त-अनीयर तयोः प/रचयः च Zापियतुं शयः ।

यु0म=छSदः, मOयमपुLषः, िRवचनम् इ4यादीनां प/रचयः अिप अिमन् तरे भिवतुम् अह7ित ।

२.३.४.१. लघूनां वाNयानां योगः

सरलसंकृ ते याव=छयं लघूनां वायानाम् एव योगः करणीयः । यतः वायं यथा यथा दीघV भवित तथा तथा

अथा7वगमने लेशः अिधकः भवित । वायानां संQया अिधका भवतु नाम, िच ता न करणीया, पर तु तािन µवािन
भवेयुः ।
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२.३.४.२. स<8याOदिवषये ,व था - सि<धिवरिहतं वाNयम्

संकृ तभाषया Pवहारसमये ाथिमकतरे सि ध: करणीय: उत न इित पृ=छि त बहव: । ‘ाथिमकतरे न

करणीय:’ इित अमाकं मतम् ।

संिहतैकपदे िन4या िन4या धातूपसग7यो:

िन4या समासे, वाये तु सा िवव2ामपे2ते’’

इित वचनं तावत् सुिस@म् । वाये सि ध: िवव2ाधीन: । अत: सि धिवरिहतय वायय योग: कृ त:

चेदिप न दोष: । सि धरिहता शैली अिप सारuयय कारणम् । सि धयु\य वायय पद=छेदे क%म् अनुभव त:

नूतना: िच तयि त यत् संकृ तं क/ठनम् इित । यBिप का/ठ यं वायशैलीगतं, तथािप तत् आरो~यते भाषायाम् ।

अत: संकृ तं सरलम् इ4यय भावय जागरणाथV सि धिवरिहता एव शैली आtयणीया । क तु लोके यF अयeेन

सि ध: यते तF सि धयु\ा: शSदा: तथैव यो\Pा: । त?ाम तFािप स धे: िनवारणाय यास: करणीय:
नाित ।

कािनचन उदाहरणािन यथा - नाित, तथािप, कोऽिप, तFैव, तथैव, मातु, नावfयकम्, नैव, एवमेव,

इ4यादय:, इ4यिप, त?ाम, इ4यु\े, इ4येवम्, कदािचदिप, कदािचदेव, ®िचदेव, इदानीमेव....

एतेषु सवHषु अिप उदाहरणेषु पदRयम् अित इित तु फु टम् । पदयो: सि ध: । लोके सि धयु\तया एव ाय:

योग: एतेषाम् । अयमेव उ=यते - ‘अयeेन कृ त: सि ध:’ इित । एतेषां योगावसरे सि धिव=छेद: (न अित,
तथा अिप, क: अिप इ4येवम् ......) करणीय: नाित ।

वाये सव7F यद सि ध: यते तह तत् वायं क/ठनं यात् ।
यथा - िवBालयेऽिमन् ममा~येकfछाFोऽOययनTकरोित ।

इ4येतत् सि धभूिय-म् अित । एतदेव – ’िवBालये अिमन् मम अिप एकः छाFः अOययनं करोित’ इित

सि धरिहततया यु\ं चेत् tोतारः सुखेन अवग तुं शkु वि त ।

उदाहरणा तरं यथा - तथा~यहिमदानीमाग तुमशkु वि?वेदियतुिम=छािम यत्.....

अF पदिवभाग: कथं करणीय: इ4यF िवZा: अिप लेशम् अनुभवेयु: । िRवारं प/ठ4वा पदािन पृथक् कु यु:7

ते । एवं िथते ाथिमकतरीयाणां का कथा ? एतदेव वायं - ‘तथािप अहम् इदानीम् आग तुम् अशkु वन्

िनवेदियतुम् इ=छािम यत्’ इित यद िलQयते तह प/ठता िवना लेशं पठे त् । ‘इ4यु4वािGमकायHऽ भवदुBु\:’

इ4येतत् एव वायं सि धरिहततया ’इित उ4वा अिGमकायH अभवत् उBु\:’ इित यद िलQयेत तह महत्

आनुकूuयं यात् एव ननु ?
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वाये यद सि ध: येत तह अ तादZाने बF लेश: यात् अिप । यथा - ’काय7मा जाता इित । ’ अF

उभयF आकारा तता उत िवसग7लोप: इित स देह: यात् । ‘एत=¶4वा’ (एतत् tु4वा) इ4यादषु पदिवभाग:
कyदृश: यात् इित Zातुं क%म् अनुभवेयु: सामा या: ।

अ य, ये सवा7न् स धीन् जानीयु: ते एव पठि त िलखि त वदि त च इित न । ये स धीन् न अधीतव त:

तेऽिप पठने सDभाषणे वा वृ^ा: भवेय:ु । वाये सि ध: कृ त: चेत् तादृशा: महत् क%म् अनुभवेयु: । संकृ तं
जनभाषा यात् इित अपे2ा यद यात् तह सरला: एव िनयमा: अनुसरणीया: ाथिमके तरे । येषां िनयमानाम्
अनुसरणं िवनािप संकृ तेन Pवहार: शय: ते िनयमा: िनवारणीया: इित तु पूव7म् उ\म् एव ।

संकृ तं क/ठनम् इित भाव: अB यद के षािpत् मनिस यात् तह तF सि धसमासादीिन अिप

कारणभूतािन एव । य: सामा यम् अथV Zातुम् इ=छित स: यद अ वयादषु एव महा तं लेशम् अनुभवेत् तह
संकृ ताOययनं न अनुवत7येत् एव । सरलं मुखं दशतं चेदव
े तय उ4साह: वधHत, स: संकृ ताOययने अGे वतHत च ।

२.३.४.३. कतPरयोग य आिधNयेन उपयोगः

कत7/रयोगः, कम7िणयोगः, भावेयोगः च इित Fयः योगाः संकृ तभाषायां िस@ाः सि त । संकृ ते तु

तेषां Fयाणाम् अिप ायः समानतया उपयोगः भवित । संकृ तZैः ायः कम7िणयोगः आिधयेन यते । (यथा

पूव7तने वाये !) अgयासवशात् संकारवशात् वा सवH अिप संकृ तZाः कम7िणयोगम् एव आिधयेन कु व7ि त ।
क तु इदDथमतया ये संकृ तं शृWवि त, अgयासं वा कु व7ि त, ते 4येकम् अिप संकृ तवायं वमातृभाषािनब@ेन
वायेन तुलयि त । तयां मातृभाषायां तु कम7िणयोगः िवरलतया एव युXयते । अतः तयोः वाययोः िव यासे

समानतां यदा न पfयि त तदा ते अवfयमेव dा ताः भवि त । एतय प/रहाराथ7म् अमािभः सरलसंकृ ते
कत7/रयोगः एव आिधयेन करणीयः । कम7िणयोगः भावेयोगः वा कादािच4कतया यो\ुं शयः । क तु
आिधयेन तु कत7/रयोगः एव करणीयः ।

२.३.४.४. अ<वयानुसारेण वाNययेग:

‘राम: गृहं ग=छित’ इ4यF आदौ कतृ7पदं, तत: कम7पदम्, अ ते यापदं च अित । ाय: एषा आनुपूव

ादेिशकभाषासु अिप दृfयते । संकृ ते अिप एतया: एव शैuया: अनुसरणात् अवगमनं सुकरं भवित ।

संकृ तभाषायां कारकPवथाया: ाधा यात् पदानां थानप/रवत7ने कृ ते अिप अथ7य न कािप हािन: । ‘गृहं

ग=छित राम:’ ‘ग=छित गृहं राम:’ ’ग=छित राम: गृहम्....’ इित कथिpत् वायं युXयेत चेदिप अथ7: तु समान: ।

सव7Fािप राम: एव कता7, गृहमेव कम7, गमनम् एव या । क तु आTcलभाषायाम् एवं नाित । Rama killed
Ravana इित वाये राम: कता7, रावण: कम7 । अF रामरावणपदयो: थानप/रवत7नात् कतृ7कम7णो: अिप प/रवत7नं
भवित । अत: Ravana killed Rama इित यद उ=यते तह तF रावण: कता7, रामः कम7 यात् ।
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कतृ7कमा7दीनां थानय अिनयत4वात् ोकादषु पदािन छ दस: अनुगुणं यF®िचदिप िनवेfय ते । तत:

अ वयं कृ 4वा अथ7: अवगDयते पाठके न । एवं न करणीयं सामा ये Pवहारे । अ यासु ादेिशकभाषासु यथा कता7
आदौ, कम7 तत:, अ ते या च उ=यते तथैव आचरणीयम् अमािभ: ।

संकृ तभाषायां ‘न’कार: वायादौ युXयते बF । यथा - ‘न सव¦ऽिप देश: d%ाचारमय: जात: इित

भावयाम: वयम् । ’ एतादृशेषु वायेषु (नञ्) ‘न’कारय अ वय: ‘भावयाम:’ इ4यनेन सह । अत: ‘न भावयाम:’

इित आशय: । क तु ®िचत् वायादौ कृ तं नकारयोगं िवमृ4य अथ7: गृ[ते । तदा िवपरीताथ7तीित: भिवतुम्

अह7ित । अत: ाथिमके तरे एतादृशी शैली न आtयणीया । अ वयानुसारेण एव पदानां योगे अथा7वगम: फु ट:
भवेत् ।

२.३.४.५. योग:
योग:

कत7/रयोग: कम7िणयोग:, भावेयेग: चेित योगा: िFकारका: । ाथिमके तरे ‘कत7/रयोग:’ एव

करणीय: । यत: ादेिशकभाषायां स: एव दृfयते आिधयेन । यBिप संकृ तभाषायां कम7िणयोगय ाचुयV,
तथािप कत7/रयोगय एव अनुसरणं वरम् । यथा अहं गृहं ग=छािम ।
स: गृहं ग=छित ।
स: गृहं गतवान् ।

सा पाठं प/ठतवती ।

२.३.४.६. समास:
समास:

सि धिवषये या नीित:, सा एव नीित: समासिवषये अिप । त?ाम अयeेन यF समास: यात् तF एव

समतपदािन यो\Pािन । तद यF Pतयोग: एव करणीय: ाथिमकतरे । महाराजः, धानम Fी,

मुQयम Fी, कु लपितः, महानगरम्, वत Fतादवसः, काया7लयः, म Fालयः इ4यादीिन नामपद4वेन अतीव
िस@ािन समतपदािन तु तथैव वीकत7Pािन ।
अयeेन समासय उदाहरणािन यथा -

देवालय:, दनदशका, िशलामWडप:, संकृ तचार:, दWडदीप:, वण7लेखनी, देवपूजा, पाकशाला,

िव^कोष:, मािसकपिFका, िव+िवBालय:, सेवासंथा, यायाधीश:, उBानपालक:, yडाTगणम्, +ासकोष:,

रथो4सव:, वृषभशकट:, भूगोलम्, धूमके तु:, करवUम्, के शसूची, ·ानगृहम्, मशकजालम्, शयनको-:,
पिFका, योगशाला, चलनिचFम्, मuलयु@म्, धनयूत:, ·ानफे नकम्, अि¸पे/टका इ4यादीिन ।

सुदीघा7णां समतपदानां योगे संकृ तकवीनां, तFािप गBकवीनां महती आसि\ः । आिधयेन समासानां

योगः गBय ल2णम् इ4यिप म य ते अलTकारशाUZाः । उ\म् अित यथा -
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ओजः समासभूय4वम् एतद् गBय जीिवतम् इित ।

अतः एव बाणभ£ादयः िस@ाः गBकवयः वकृ ितषु अितदीघा7िण समतपदािन यु\व तः सि त ।

तत् तु शोभनम् एव । क तु ये वयं tोतॄणां वाचकानां च सुखेन अवगमनम् इ=छामः तैः अमािभः

समासानां योगः अिप अ4यuपमाणेन एव करणीयः । तFािप ाथिमकदशायां तु समासानां प/रहारः एव
वरम् ।

२.३.४.७. िवमित:
िवमित: िनराधारा

वाये स धे: अकरणय िवषये के चन िवम*त दश7यि त । ‘संिहतैकपदे िन4या... सा िवव2ामपे2ते’ इित

यBिप ोके उ\ं , तथािप ाचीनG थेषु सव7F सि धयु\य एव योगय दश7नात् वाये अिप सि धयु\ा: एव
योगा: करणीया: इित तेषां कथनम् ।

एकपदे समासे, ोके षु च सि ध: सव7F भवतु । यत: तF संिहताया: िन4य4वमेव उ\ं शाUेण । क तु वाये

तु सि ध: (संिहता) िवव2ाधीन: । अत: स धे: अिवव2ा कृ ता चेत् न कोऽिप दोष: । कालय आवfयकतां मनिस
िनधाय, अOयेतॄणां लेशय िनवारणाय, संकृ तं सरलम् इित भावय जागरणाय च अयं माग7: आtयणीय: । यद

सरलय माग7य अनुसरणे वयं संकृ तZा: म*त न कु या7म तह संकृ तय जनभाषा4वं कदािप न िसOयेत्,
संकृ तय µास: अिप अवरोधुं शय: न यात् च ।

सव7F सि ध: करणीय: एव इित ये वदि त, ते सDभाषणे ]क तं िनयमम् अनुसरि त ? अिGमपदय

आBवण7म् अवलDSय सि धकायV वत7ते । सDभाषणावसरे भाषणावसरे वा भावस्य ाधा यं भवित इ4यत: मनिस

आगतािन पदािन एकै कश: उाय7 ते, न तु अिGमं पदं कyदृशं भवेत् इित िविच 4य पूव7तनं पदं युXयते । तादृशेषु

थलेषु सि धिवरिहता: एव योगा: य ते । ‘सDभाषणादषु ®िचत् एवं भवेत्, क तु लेखनावसरे तु

सि धिनयमा: अवfयमेव अनुि¹य ते अमािभ:’ इित उ^रं दBु: ते च इ4थं %Pाः । लेखने वाये सि धः अवfयं
भवेत् इित िनयमः ]क वकिuपतः, उत शाUमया7दािस@ः इित ? शाUं तु वाये सि धकरणे अकरणे वा यो\ु ः,

लेखनय च वात यं इित वदित । योगे िवसि धः, लेखने सि धः इित िनयमतु नाित । वकिuपतय िनयमः
कथं साव7िFकः यात् ? कp एकिम?ेव वाये क*मि:त् भागे सि धः, क*मि:त् भागे िवसि ध:

शाUकृ िbः एव कृ तः इित अGे सोदाहरणं दश7िय0यते । अतः आवfयकताम् अनुसृ4य, अथा7त्

सDबोOयमानtोतॄगणय साम_य7म् अनुलEय सि धः वा िवसि धः वा काय7ः । सDभाषणादषु (के षुिचत् अवसरेषु)

यद स: िनयम: प/र4यXयते, तह कालय आवfयकतां मनिस िनधाय, संकृ तय साराय इतरFािप 4यXयताम् ।
िवरोध: न शाUय, अिप तु मनस: । औदाय7म् आिtतं चेत् संकृ तािभवृOयथV महत् उपायनं द^ं भवेत् ।
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अF के चन वदि त - ”राम: गृहं ग=छित’ इित यदा उ=यते तदवसरे संिहता न िववि2ता इित वद तः अिप

‘राम:’ इित पदम् उाय7 अिवलDबेन ‘गृहम्’ इित पदम् उारयि त । तदवसरे अध7माFाकाला4मकं Pवधानं न

भवित । अितशियतय सामी~यय सbावात् अवसानाभाव: िस@: । तमात् सि ध: अवfयमेव करणीय:’’ इित ।

अF उ=यते - ’वाये तु सा िवव2ामपे2ते’ इित वचनय ता4पय7िमदम् । अित शाUे वायसंकारप2ः,
पदसंकारप2ः इित प2Rयम् । पूव¦\ं वचनं वायसंकारप2य । वायसंकारप2े वायय अTगभूतािन

पदािन संिय ते । त?ाम वायघटकभूतािन कित पदािन सि त इित िनि:4य अिGमं पदं प/रशीuय पूव7पदं
संियते । अत: तF संिहतादकं दृ0वा सि धकाया7दकं यते । क तु पदसंकारप2े न अयं िनयम: । याम्
अवलDSय एकै कं पदं संियते । संकृ तािन पदािन संयोXय वायं र=यते । अय ता4पयV यत् वायसंकारप2े
‘राम:’ गृहम्’ ‘ग=छित’ इित Fीिण अिप पदािन युगपत् एव संिय ते । अत: िवसग7ाि#त: पूव7मेव सकारय

L4वम् उ4वं च सDभवित । अत: ’रामो गृहं ग=छित’ इित Jपं िसOयित । पदसंकारप2े तु ‘राम:’ ‘गृहम्’

‘ग=छित’ इित Fीिण पाथ7येन संिय ते । ‘राम:’ इ4यय संकारय समये पदा तरय असbावात् िवसग7: ा#:
एव । वाये िवसग7यु\ं पदमेव (राम: इित Jपेण यु\म्) था~यते । अत: अF अिGमं पदं कम् अित इित न

अवलोयते । वैयाकरणमूध7 येन नागेशेन एव इयं Pवथा प%ीकृ ता प/रभाषे दुशेखरे ’अकृ तPूहप/रभाषा’PाQयानय अ ते ।

वाये अिप सि ध: करणीय: एव इित यद उ=यते तह ‘वाये सा िवव2ाम् अपे2ते’ इ4यय िनयमय

उ=छेद: एव यात् । समासादषु यथा तथैव अFािप इ4येव िस@4वात् िवव2ाधीनताकथनं िनरथ7कं भवेत् । अत:

’संिहतैकपदे...’ इ4यय परमामाWयम् अTगीकु व7ता अिप वाये सि धिवरिहतयोग: अिप अgयुपग तP: एव ।

लौककािन वायािन शाUदृ0lा न युXय ते इ4यत:, व\ु : tोतु: च आनुकूuयदृ0lा युXय ते इ4यत: च
सामा यPवहारे सि धिवरिहतय योगय एव परमौिच4यम् ।

तथा च संिहतािवव2ायाः वाये वायसंकारप2िवषयक4वेन, पदसंकारप2े तयाः िवव2ायाः

प/र4यागः एव । अत: सामा यवाययोगावसरे पदसंकारप2य आtयणम् इित कथनात् सि धिवरिहतवाय-

योगशैuया: न ®ािप शाUिवरोिधता अिप ।

इदान पुन: : उदयात् - ‘लोके Pवहारकाले वायसंकारप2: आtयणीय:, उत पदसंकारप2: ?’

इित । वतुत: अF उ^रं तु ‘उभयथा अिप’ इित । (पूव7पि2प2े अम4प2े चािप) यF अयeेन सि ध:, तF

सि धयु\मेव Jपं भवतु इित उ\ं ननु । अत: ‘तथािप’ ‘नैव’ ‘कोऽिप’ इ4यादषु स धे: आtयणात् िस@ं यत्

वायसंकारप2: आिtत: इित । ‘करोिम इित स: अवदत्’ इ4यादषु संिहताया: अिववि2त4वात् पदसंकारप2:
आिtत: इित िस@म् ।
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®िचत् पदसंकारप2:, ®िचत् वायसंकारप2: च आtीयते लोके । इयं परDपरा ाचीनG थेषु

(PाQयानादषु) अिप बF आिtता दृfयते । िRFािण उदाहरणािन यथा -

 िस@ा तकौमुBा: बालमनोरमाPाQयाने - ‘‘इको यणची4यF अिच इक: यण् याद4यवगतम् । तF अचो

वणा7 तरािधकरण4वं न सDभवतीित सित स#Dयाtयणीया । अिच सित इको यण् यादित । तF Pविहते

अPविहते इको यण् ा#: । तत: सिमधिम4यF धकारय Pविहते अकारे स4यिप मकारादकारय यण्

यात् । तथा अिच सित पूव7य परय वा इको यण् ा#:..... ।

(‘तिमि?ित िनaदbे पूव$य’ इ&यC)

 िस@ा तकौमुBा: तYवबोिधनीPाQयाने - ”सुङयो/रित । सोLकार: ‘अवण7Uसौ--’ इ4यF िवशेषणाथ7: । ‘अिस’

इ4यु\े िह अकारादािव4यथ7: यात् । तथा च ‘वाजमव74सु’ इित न िसOयेत् ।

(’वौजसमौट् .....’ इित सूCे)

 माधवीयधातुवृ^ौ - ‘िततुF’ इित इिWनषेध: । हतोऽयातीित हती - ‘हता{ातौ’ इित इिन4यय: ।
(‘हसे हसने’ इित धातो: िववरणे)

 रघुवंशPाQयाने मिuलनाथ: यथा - अF ‘4यागाय’ इ4यादषु ‘चतुथ तदथ7-’ इ4यादना..... । ‘दारे 0विप गृहा:’

इ4यमर: । ‘जाया च गृिहणी गृहम्’ इित हलायुध: । ‘मेधृ संगमे’ इित धातोणिन: ।

(&यागाय सFभृताथा$नाम् - (रघु.१.७)

दqाFम् इह दशतम् । यF कोषसूFादकम् उिuलQय ‘इित’ पदं युXय िववरणं द^ं तF स धे: अकरणं

शाUG थेषु सव7F दृfयते एव । एतादृशेषु वायेषु कम् असाधु4वं व\ुं शयेत ? न खलु ? िश0यबुि@िवशदतायै,
प%तायै, मुoणानुकूuयाय वा एवं कृ तं तै: इित कमिप समाधानं व\Pम् ।

तयां शैuयाम् असाधुता न आरो~यते, न वा असाधुता आरोपियतुं शया अमािभ: । पदसंकारप2-

वायसंकारप2यो: Pािमtणं बधा दृfयते PाQयानादG थेषु इ4येतत् िनJपियतुम् एतािन वायािन

उपथािपतािन । ‘उभयिमिtता शैली ाचीनै: आिtता । अत: वयमिप उभयिमिtतां तामेव शैलीम् आtयाम:’

इित तु न व\Pम् । PाQयानकारादीनां दृि%: अ या आसीत् । िवषयप%ताथ7म् उBता: ते यावत् आवfयकं

तावता माणेन सि धिवरिहतान् योगान् कृ तव त: । अतः अमािभः अिप आवfयकतानुसारं योगः कत7Pः ।

अBतनी आवfयकता तु इयम् । सामा येषु जनेषु संकृ तीित: जनियतPा अित अमािभ: । यद एषा
Pवहाररीित: न अTगीयेत तह संकृ तय µासं िनरोधुं, संकृ तं संरि2तुं च न शkु याम एव । अत: एव

शाUय िवरोध: यथा न यात् तथा सरल: माग7: आtयणीय: एव । शाUिवL@: Pवहार: न उिचत: । क तु
शाUकारै : एव दशता: सरला: मागा7: अवfयमेव अनुसरणीया: ।

२.३.४.८. ाचीनसािह;य य न हािन:
हािन:
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एतिमन् सTगे अ य: अिप : उदयात् - यद सव7F अिप सि धिवरिहतय एव कारय चार: यात्

तह ाचीनसािह4यय (सि धयु\सािह4यय) o%ार: एव न भवेयु:, सि धयु\शैuया: यो\ार: एव न यु:,
सि धरिहतया एव शैuया सािह4यसृि%: भवेत्, ाचीनसािह4यय अवसानमेव भवेत् काला तरे इित । भीित: एषा

सव7था अथाने । सि धरिहतशैuया: आtयणं सि धसिहतशैuया: िनराकरणाय न भवित । नूतनानाम् आनुकूuयाय
एषा सि धरिहता शैली आtीयते ाथिमकतरे । अत: एव इत:पूवV तरFयय ितपादनं कृ तम् ।

सि धरिहतशैuया ये भाषाgयासं कृ तव त: ते तावता एव िवरमि त इित न म तPम् । सि धसिहताया:

शैuया: अिप पठनं ते क/र0यि त एव भािविन काले । अत: सि धसिहता शैली उि=छ?ा भवेत् इित भीित:
अथाने । अ य उभयो: अिप शैuयो: परपरपूरकता एव, न तु परपरिवरोध: ।

ाथिमकतरे सरलतरय प/रचय: भवतु इ4यय ितपादनय उ6ेशतु - नूतना: बहव: संकृ ताOययनं

कु व7 तु, संकृ तय चार: अिधकािधकतया भवतु च इित । एवं भाषाप/रचयं ा#व त: अGे ® ग=छेयु: ? ते
काPादीनां शाUाणां च अOययने वृ*^ दश7येय:ु । अिGमािण सोपानािन आरोढु म् एव भवि त
ाथिमकसोपानािन । तF सरलता कuपनीया इ4येव एव सरलमानकसंकृ तय लEयम् ।

ाथिमकतरे सरलताtयणात् अ यिवधा: शैuय: उि=छ?ा: न भवेयु: इ4येतत् वयम् अ यभाषा2ेFेषु

पfयाम: अवfयमेव । सामा यान् उ6fय य: Pवहार: चलित तF सरलता एव भवित । तावता अ यिवधा शैली
उि=छ?ा न भवित, 4युत सामा या: जनाः ग=छता कालेन तामिप शैलीम् अवग तुं शkु वि त एव ।

सरलमानकसंकृ तं नाम कम् इ4येतावत: अवगमनमाFेण, सा अनुसरणीया इित इ=छामाFेण वा त4सDब@ं

कौशलम् आ4मसात् न भवित । तिRषये िनर तरं यास: करणीय: । तदा एव सा शैली अनुसृता यात् ।

एषा शैली िवRिb: अिप कम् अनुसरणीया ? ’आम्’ इ4येव उ^रम् । काPादलेखनसमये अिभलिषत-

शैuया: अनुसरणे वयं वत Fा: । क तु सामा या: अवग=छेयु: इित उ6ेशेन यत् िलQयते, यत् भाषणं यते, तF

एतय सरलमानकसंकृ ततYवय अनुसरणम् अवfयं करणीयम् । नूतनानां बोधनावसरे अिप सा एव शैली

आtयणीया । पिFका: एतामेव शैलीम् अनुसरेयु: । आकाशवाणीदूरदश7नादय: एतया एव शैuया वाता7सारं
कु यु:7 । पाIमेषु अिप एतया: शैuया: अनुसरणं चलेत् ।

सरलमानकसंकृ तय अपरमिप योजनं नाम - भाषाशु@ौ िवकास: । िवRिb: अनुि¹यमाणां शैलीम्

अनुकुव7 त: बहव: प%Zानाभावात् बधा दोषान् कु व7ि त । सरलिनयमाtयणात् ते दोषा: न भवेयु: ।

िवतृतभाषाप/रधौ कायV कु व7तां Zानप/रिध: अिप िवतृत: एव भवेत् । Zानप/रिध: येषाम् अuप: ते िवतृत-

भाषाप/रधौ कायV कु व7ि त इ4यत: भाषादोषा: अिधका: भवि त । सामा यप/रधौ काय7करणात् दोषा: यूना:
भवेयु: अवfयमेव ।
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२.४. संRापदेषु िवभिHयो
िवभिHयोजनम्
योजनम्

संकृ तेन Pवहार: यF चलित तF अनेकिवधानां शSदानां योग: भवित । तFािप संZापदानां योगे

भवित महती समया । Pि\नामािन, Gामनगरादनामािन, वतुनामािन, ..... इ4येवं भवि त बिवधािन

संZापदािन । एतािन Pवहारे बधा उपयो\Pािन एव भवि त । एतादृशािन पदािन अ यासु अिप भाषासु

उपयुXय ते एव । तF िवशेषसमया न अनुभूयते । क तु संकृ तभाषायां तु शाUानुGह: िच तनीय: एव इ4यत:
िवषयेऽिमन् िववे\Pम् अित किpत् ।

संकृ तPाकरणिनयमानाम् अ यभाषािनयमानां च मOये अित महान् भेद: । अ यासु भाषासु

िवभि\योजनादकं न लेशाय । संकृ तभाषायां तु िनयम: अित - ‘अपदं न युीत’ इित । पदसंZािवहीन:
योग: न अनुम यते संकृ त2ेFे । एतां पदसंZां पुरकृ य एव िवभि\4ययादय: समासादशाUािण च वत7 ते ।

िवभि\4ययेषु परेषु अनेकिवधािन सि धकाया7िण वत7 ते, अनेकािन सूFािण बधा िवकारं जनयि त च ।
िलTगभेदात् Jपभेदा: सDभवि त अिप । लेिनन्, िलWटन् इ4यादौ नकारलोप: सXयेत । अ¢यर्, िहलर्

इ4यादषु रेफय िवसग7: भवेत् । साे टीस्, फना7Wडीस् इ4यादौ L4वं, तत: िवसग7: च यात् । ु :ेव् इ4यादषु

ऊठ: सि\: यात् । ऐलHWड् ,7 इTगलेWड् इ4यादषु संयोगा तलोप: करणीय: भवेत् । आदेशलोपादय: येरन् चेत्

संZावJपभTग: यात् । क: अंश: (जन: नगरादकं वा) िन|दfयमान: अित इ4यय अवगमनं न भवेत् ।

िवकृ तJपtवणात् tोतॄणां महान् उRेग: यात् । एतादृश: Pवहार: उपहासापदतां ग=छेत् । ये पूव¦\ान्
नलोप-संयोगा तलोप-Lत्व-िवसगा7दसDब@ान्

िनयमान्

नगरादवाचकपदानां योगे महा तं लेशम् अनुभवेय:ु ।

न

जानीयु:

(यां

न

जानीयु:)

ते

२.४.१. अ,ु;पSानां संRाशAदानां िवभिHयोजनम्

िवभि\4ययेषु कृ तेषु िवकारा: ये सDभवि त तेषां िनवारणाय क: उपाय: इित िच तनात् पूव7म् अ य: अिप

अंश: अवधातP: अित अF । िलWटन्, डेिवड् , राम~प:, कु लकण: इ4यादय: अPु4प?ा: शSदा: । अPु4प?4वात्

एव ाितपदक4वाभाव: । कृ ित4ययिववेकयु\ा: एव ाितपदकसंZां लभ ते । अPु4प?ानां तु

ाितपदक4वाभावात् िवभि\योजनमिप न सDभवित । तथा सित संकृ तेन Pवहार: असाOय: एव यात् । तदा
तु संकृ तय Pवहारभाषा4वयोcयता एव अपग=छेत् ।

वतुततु, ‘अथ7वदधातुर4यय: ाितपदकम्’ इित सूFे ‘अथ7वत्’ इित शSदेन संZाशSदा: एव गृ[ ते इित

वैयाकरणानां िस@ा त: । यत: Pु4प?ा: अ ये सवH शSदा: ‘कृ ^ि@तसमसा:’ इित सूFेण गृ[ ते । तेन सूFेण
अगृहीता: तु संZाशSदा: एव । अत: एव हरद^: (कािशकाया: ‘पदमरी’नािमकाया: PाQयाया: रचियता) वदित
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- ”अथ7व4सूFय िड4थादीिन अPु4प?ा येव उदाहरणािन, Pु4प^ौ कृ द त4वादेव िस@म्’’ इित । िवषयेऽिमन्
वैयाकरणकु ले महती चचा7 वृ^ा दृfयते । िवतरभयात् त4सवV न उिuलQयते अF । अयमF सार: -

‘‘अपशSदा: न यो\Pा: । गौ: इ4यथH गावी गोणी गोपोतिलका इ4यादय: असाधव: अपशSदा: । अत: ‘गौ:’

इ4यथH गोणीशSद: न यो\P: । अ याथH तु गोणीशSद: साधु: एव । एकवृि^िनिम^4वे सित अनुिश%:
िश%यु\: वा कृ ितशSद: असाधुशSदं िनवत7यित । ’गो’शSद: ‘गावी’शSदं िनवत7यित । अत: ‘गावी’शSद: गौ:

इ4यथH न अपशSद: । संZाशSदानां तु पया7यशSदा: कयािpदिप भाषायां न भवि त इ4यत: तेषां िनव4य74वं न
सDभवित । यF Pाकरणसंकृ तय शSदा तरय सDभव:, तF अ यभाषाशSदा: न यो\Pा: । ते अपशSद4वेन
प/रगWय ते । संZाथले तु तदथ7बोधकय शSदा तरय अभावात् संZाशSदानां न असाधुता । अत: तेषां
योगाह7ता अित’’ इित ।

एतां नीितम् आिt4य एव ाचीनै: अिप Pवहार: िनव7तत: । ‘यवा7णतवा7णो नाम ऋषयो बभूवु:’ इित

भा0ययोग: । L4वम् उ4वम् इ4यादीनां वत7नात् िसOयित यत् यादृि=छकसंZाशSदेgय: सुबु4पि^: भिवतुम्

अह7ित एव इित । ये िड4थडिव4थादय: शSदा: tूय ते शाUेषु बधा, तेषामिप साधुता ‘संZा4वात् न असाधुता’

इित तYवय आtयणात् एव । अ~प¢यदीि2त:, कौWडभ£:, भ£ोिजदीि2त:, नागोिज:, मDमट:, कै यट:, ज¢यट:,

L¢यक:, भ/£:, सायण:, मायण:, कuहण:, जuहण:, मेWठ:, ¡ण:, पारसीक: इ4यादय: अन ता: शSदा: ये ाचीनै:
यु\ा: तF सव7F पूव¦\ा एव नीित: अ वेित । हो¢सळ-बuलाळ-गTग-चालुयादीिन अिप एतादृशािन एव ।

XयोितषG थेषु इ4थसाल:, इºवाल:, ईसराफ:, मुसरीफ:, दुLफ:, खuलासर:, तुL0क: इ4यादय: शSदा: ये

यु\ा: दृfय ते तF अिप पूव¦\ा एव नीित: अ वेित ।

२.४.२. संRाशAदानां योगकार:
योगकार:

कृ ित4ययादिववेकरािह4ये स4यिप अPु4प?ाितपदक4वम् अgयुपग4य संZाशSदानां िवभि\योजनं

सDभवित इित िस@म् । इत: परं तादृशानां संZाशSदानां योगकारं िच तयाम •

गुWड~प, रामWण, भैरेगौड, सोनु, मानु इ4यादीनां त^द तता अgयुपग तPा । गुWड~प: अकारा त:, सोनु:

•

िलTकन्, »ा¼न्, डेिवड् , जो स्, िविलयम्, माक7 /ट्वन्, ु :ेव् इ4यादीनाम् अकारा तता सDपादनीया

•

वािमनाथन्, राधाकृ 0णन्, सु»½Wयम्, वेTकटाचलम् इ4यादय: ना ता: मा ता: वा tूय ते । अFािप

उकारा त: इ4येवम् ।

वरयोजनेन । अत: िलTकन:, डेिवड:, जो स:, ु :ेव: इ4यादीिन Jपािण सDभवि त ।

अकारा तता अTगीकरणीया । अि तमय Pनवग7य 4याग: िच तनीय: । यथा - वािमनाथ:, सु»½Wय:
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इ4यादय: । यतः एते त4समाः, तbावा: । अतः कृ ितभूतः संकृ तशSदः अकारा तः सरलः च चेत् सः एव

भवित ।

•

रTगराजन्, राजन्, राज इ4यादय: अिप अकारा ता: यु: । नृपपया7य: ‘राजन्’ इित ना त: शSद: तु अित । स:

•

परापे, अ तुले, देशपाWडे इ4यादीिन कु लनामािन ®िचत् Pि\िनदHशाय अिप उपयुXय ते । (Pि\नाम

अF न अिभेत: । अत: अ4यु4प?: ‘राज’शSद: अF इित म तPम् ।

कpन भवित । तथािप कु लनामसिहतP\े : िनदHशे पददैयV भवित इ4यत: कु लनाममाFं युXयते तF)

एज तादय: शSदा: सि त संकृ ते । क तु Pाकरणानुरोधेन सDपBमानं Jपं योगसुलभं न, कण7वेधकं च ।

तादृशयोगात् संZावJपयािप भTगापि^: । अत: एज ताद4वाBTगीकारे न औिच4यम् । ‘तादृशेषु

सTगेषु वाथक: ‘क’4यय:, ब धुशSद:, गोFशSद:, नामनामकौ वा यो\ुं शय ते’ इित वैयाकरणमूध7 य:
रTगनाथशमा7 । अत: परापेक:, परापेब धु:, परापेनामा, परापेनामक: इ4येवं भिवतुम् अह7ित ।
‘अिमन् िवषये यो\ॄ णां कामचार: अतु । यमै यत् रोचते तत् अ यमै न रोचते । कालेन कािचत् Pवथा

भिव0यित’ इित वदित रTगनाथशम7वय7: । ‘परापे इ4यय पराप: इित, परािप/रित वा कथनं न

िवL@म्’ इित नु.ित. tीिनवासै¢यTगाय7: ।



यF Pि\नामकु लनाो: उभयो: सतो: अिप के चन कु लनाा एव िस@ा: भवि त । तादृशे सTगे एकF
‘अरिव ददेशपाWडे’ इ4येवम् उिuलQय अGे सव7Fािप अरिव द: इित, गौरवसूचनायां िववि2तायाम्

अरिव दवय7: इित वा योग: भिवतुम् अह7ित ।

•

‘ओबामा’भृतय: आकारा त4वेन अकारा त4वेन वा यो\ुं शया: । आकारा त4वे Jपािण क/ठनािन

•

मोदी गा धी इ4यादीिन यािन कु लनामािन, तािन अिप उपयुXय ते Pि\िनदHशाय । के चन ना त4वेन तेषाम्

(िव+पावत् Jपािण) । अकारा त4वे सरलता । (’ओबाम:’ इित Jपम्)

उपयोगं कु व7ि त । ना त4वे अिप कृ ित4ययादसंकारवYवाभावात् मतुबथा7दतीित: तु तत: न भवित ।

अत: इकारा त4वेन (मोद: गाि ध: इ4येवम्) योग: अिप सुकर: एव ।

•

पाबराXये मिहलापुLषयो: नाम समानं भवित बधा । ‘कौर’योगे मिहला4वतीित:, ‘िसTग’योगे पुं4वय
भानम् । तादृशे सTगे पुंवाचक: अकारा त4वेन, Uीवाचक: आकारा तवेन च यो\ुं
मनीतिसTग - मनीत:, मनीतकौर - मनीता ।

शय: । यथा -

•

एिलजाबेत्, एिलक् , वीनस्, गुलाब्, नूरजहान् इ4यादीिन, एतादृशािन मिहलानामािन च आकारा तवेन

•

इकारा ता: Uीवचका: संZाशSदा: मितशSदवत्, पुंवाचका: ह/रशSदवत् च Jपं ाुव तु । उकारा तादय:

प/रगणनीयािन ।

अिप एवमेव । एतदF मत7Pं यत् इकारा तादीनां पुंवाचकानां Uीवाचकानां च Jपे समानता भवित
िRतीयाबवचनपय7 तम् । ततोऽGे Jपभेद: भवित ।
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यथा - (पु)ं म दा मित: यय स: म दमित: । तय Jपािण - म दमित: म दमती म दमतय: ।
म दम*त म दमती म दमतीन् । म दमितना...

(Uी) म दा मित: यया: सा म दमित: । म दमित: म दमती म दमतय: । म दम*त म दमती
म दमती: । म दम4या...

•

सिवता, सुचेता इ4यादीिन मिहलानामािन भवि त । तF अPु4प?ाितपदक4वम् उ4वा आकारा तता

अgयुपग तPा । सूय7वाचक: क:न ऋकारा त: सिवतृशSद: अित । स: पुंवाचक: । तय थमैकवचना तं Jपं
‘सिवता’ इ4येव । स च अथ7: न अिभेत: अF । अत: ‘सिवता’ इ4यय Uीवाचकय संZाशSदय अPु4प?4वं

व\Pम् । Pु4प?4वे तु सूय7वाचक4वं पुं4वम् इ4यादकं बाधक4वेन आपBेत । एवमेव ‘सुचेता’ इ4यादषु
अिप । Pु4प?4वे सकारा तता यात् । Uी4वमिप सूपपादम् । क तु योगे लेश: अgयुपग तP: ।

•

सरवती रमेश:, गीता रामच o:, उमा देशपाWडे इ4यादीिन Uीनामािन अB4वे सव7F tूय ते । त?ाम

पितनामसिहततया कु लनामसिहततया वा िनदHशः दृfयते लोके । तादृशे सTगे एकF पितनामसिहतय
कु लनामसिहतय वा Uीना: उuलेखं कृ 4वा अ यF सव7F Pि\नाममाFस्य योग: यद येत, तह

िवभि\योजनादषु लेश: अपग=छेत् । त?ाम एकF ‘सरवती रमेश उपिथता आसीत्’ इित िन|दfय, अ यF

सव7F ‘सरव4या उ\म्’ ‘सरवतीवय7या सूिचतम्’ इ4यादमेण िनदHशः भिवतुम् अह7ित ।
•

हैदराबाद, अलहाबाद, लWडन्, hा स् इ4यादीिन Gाम-नगर-देशनामािन यािन लोके tूय ते तF अकारा तता

पुं4वं (®िचत् नपुंसक4वं वा) च अgयुपग तPम् । दuली, मुDबयी इ4यादषु ईकारा तता एव भिवतुम् अह7ित ।

या hाि सको, माको इ4यादीिन ओकारा तािन यF भवि त तF नगरपदा तता (माकोनगरम् इ4येवम्)

अकारा तता वा (माक: इित वा) यो\ुं शया । बेTगलूL, मैसूL, म^ूL, तुमकू L इ4यादय: उकारा ता:
भिवतुम् अह7ि त । अकारा तता वा यात् । एवमेव इतरF अिप ।

यF पददीघ7ता न यात् तादृशेषु ‘नगर’पदयोजनमिप भिवतुम् अह7ित । यथा - मैसूLनगरे , ितLपितनगरे ...
•

के चन संकृ तZा: भावयि त यत् नगरादिनदHशाय Pु4प?ािन नामािन एव यो\Pािन इित । अत: ते

कuयाणनगरी भाcयनगरम्, गत7पुरी, महीशूरपुरी, अग4यपुरी इ4यादीिन पदािन युते । एतादृशानां
योगाणां ता4पयV िवरलै: एव अवगDयेत इ4यत:, संZाशSदानां िवभि\योजने शाUिवरोध: नाती4यत: च

सव7जनसुलभानां नाां योग: एव वरम् ।

के चन अिभयि त - महोदय-महाशय-वय7-नामक-Gाम-नगरादशSदानां संZाशSदा ते योजनेन इ%िसि@: इित ।

यथा - मुखजमहोदय:, रावमहाशय:, देशपाWडेवय7:, पु^ूLGाम:, हैदराबादनगरम् इ4येवम्.. । एतत् शSदा तर-

योजनं यBिप न दु0यित तथािप सव7F योगाह7ता भिवतुं नाह7ित अय मय । बालके षु, िश0येषु, पुFेषु,
भृ4येषु, अ येषु ाकृ तेषु वा नामा ते महोदयादपदयोजनं न युXयते । समाजघातकादीनां िनदHशावसरे

महोदयादपदयोजनम् उपहासपाFतां ग=छेत् । अत: अयमिप म: न साव7िFक: भिवतुम् अह7ित । यF
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आदरादBोतक4वम् इ0यते तF भवतु महोदयादपदयोजनम् । अ यF सव7F तु पूव¦\दशा िवभि\योजनमेव

वरम् ।

२.४.३. ‘ोफे सर य’
य’ इ;यदय:
;यदय: असाधव:
असाधव:

िवषयेऽिमन् अ य: क:न : उbवेत् - ोफे सरय, कालेजय, िि सपालय, गवन7रय, टेबuलय,

इ4यादय: योगा: ]क साधव: इित । वतुत: ते असाधव: एव । यादृि=छकानां संZाशSदानाम् एव िवभि\योजनम्
अgयुपगतं शाUकारै : । ’ोफे सर्’ इ4यादय: न िह संZाशSदा: । तRाचका: ाOयापकादय: शSदा: सि त एव । अत:

ाOयापकादय: कृ ित4यययु\ा: Pु4प?ा: एव शSदा: साधव: । तदथH युXयमाना: ’ोफे सर्’भृतय: असाधव:
भवि त ।

वतूनाम् आधुिनक4वात् तेषां िनदHशाय संकृ तभाषायां शSदा: न भवेयु: कदािचत् । तादृशे अवसरे

अ यभाषागतं वृि^िनिम^ं दृ0वा नूतना: शSदा: ¹%Pा:, न तु यथािथतमेव यो\Pा: । संZा4वे तु
तदथ7बोधकशSदसज7नय अशय4वात् यथािथतमेव यो\Pा: । असंकृ तय लेिननादपदय िवभ\योजनम्

अgयुपगतं चेत् ’ोफे सर्’भृतीनामिप िवभि\योजनं भवतु इित न िच तनीयम् । संकृ त4वम् असंकृ त4वं वा
िवभि\योजनय 4यागय वा न कारणम् । 4युत संZा4वम् असंZा4वं च तF कारणम् । संZा4वे स4येव
िवभि\योजनं करणीयं, न तु अ यथा । अत: ोफे सरय, टेबuलय इ4यादय: योगा: दु0यि त एव ।

उ4साहवशात् संकृ त2ेFे िवशेषपािWड4यरिहताः अिप के चन यथामित आधुिनकवतुिनदHशाय पदािन

िनमा7ि त । एतादृशािन सवा7िण अिप पदािन साधूिन न भवि त कदािचत् । अतः एतेषां वीकारे योगे वा

जागJकता वोढPा । क*मि:त् पुतके अित इ4येताव माFेण तािन पदािन न वीकत7Pािन । कृ ित4ययाद-

िववेकः िच तनीयः । तादृशं साम_यV येषां न यात् ते िवदुषां माग7दश7नं ाुयुः तिमन् िवषये ।

२.४.४. आदराथC बGवचनयोग:
बGवचनयोग:

सTगवशात् आदराथH बवचनं यत् युXयते तिRषये किpत् उ=यते । एक4वBोतनाय एकवचनं,

िR4वBोतनाय िRवचनं, िF4वादBोतनाय बवचनं च युXयते । क तु ादेिशकभाषासु आदराथH अिप
बवचनयोग: यते सव7F । तं मम् अनुकुव7िb: संकृ तZै: अिप बिभ: सभादषु आदरBोतनाय
बवचनयोग: यते । वतुततु अF औिच4यं नाित । आदरBोतनाय महाशय-महोदय-वया7दय: शSदा: यो\ुं

शया: । तBु\ा: शSदा: यु: एकवचने । यथा - मुQयमि Fवय7:, गोखलेमहाशय: इ4येवं योग: यात् । एतादृशेषु

थलेषु ‘मा या: मुQयमि Fवया7:....’ इ4येवं व\Pं नाित । वया7दपदयोजनपुरसरम् एकवचनेन एव इ%िसि@: ।
एषा एव संकृ तशैली ।

‘गुरावा4मिन बवचनम्’ इित वचनं तु िस@म् । गुरो: िनदHशावसरे , आ4मन: िनदHशावसरे च ®िचत्

बवचनयोग: संकृ त2ेFे अिप दृfयते । गुरौ बवचनयोग: तु - ‘एवमारमदाचाया7:’ इ4येवमादJपेण ।

®िचत् आ4मिन बमानेन अिप बवचनयोग: यते । तथा िह -
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PाQयेयाथ7ब4वेन बमानेन चा4मन: ।

PाQयाFा4म यथारो~य ब4वं तु युXयते ॥

यथा िह िनिधमासाB युानतु दृfयते ।

एते वयं समृOयथा7 देवोऽमासु सीदित ॥

- (वेदाथ$दीिपकायां षdगुeिश/य:)

एवं ®िचदेव एक4वे Bो4यमाने अिप बवचनयोग: । अ यF सव7F तु एकवचनयोग: एव । अत:

संकृ तमया7दाम् अवलDबमानै: अमािभ: आदराथHऽिप एकवचनयोग: एव करणीय:, न तु बवचनयोग: ।
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तृतीयः अ8यायः

३. सरलमानक
सरलमानकसं
मानकसंकृ तय यावयनम्
३.१. OUया<वयनाय 7ेVािण

सरलमानकसंकृ तय आवfयकता वJपं च सTGहेण दृ%म् । एतय अ वयप2िवषये अिप अवधातPम्

अमािभ: । अधोिन|द%ेषु 2ेFेषु एतय योग:/अ वय: भिवतुम् अह7ित ।

३.१.१. भािषतॄणां जनानां म8ये

सवा7सामिप भाषाणां भािषतार: (यो\ार:) भवि त िविवधतरीया: । सुिशि2ता: इव अिशि2ता: अिप भवि त,

पिWडता: इव पामरा: अिप भवि त, सुZा: इव अuपZा: अिप भवि त, महानगरवािसन: इव कु Gामवािसन: अिप

भवि त । अत: अयं ‘भािषतृ’पp: सुिवतृत: । सवHषामिप योगानुकूuयं तु सरलमानकसंकृ तत: एव भवेत् । ये
सरलतामेव इ=छेयु: ते अिप वम4यनुगुणं Pवहरेयु: यत् तत् अिप कदािचत् का/ठ याय भवेत् । सरलमानकसंकृ तं
एतां समयां प/रहतु7म् अह7ित ।

३.१.२. िश7णिश7ण-शासनशासन-मनोरXनमनोरXन-सYपक-िवRानिवRान-वािणZयवािणZय-सूचनादीनां मा8यम[पेण

िश2णादीिन 2ेFािण सि त ब¡िन । अF सव7Fािप संकृ तेन Pवहार: तदा एव सDभवेत्, यदा च तF सव7F च

सरलमानकसंकृ तय उपयोग: यात् । अ याधुिनकभारतीयभाषायाः इव संकृ तभाषायाः अिप सDपक7 -

भाषाJपेण Pवहारः यात् । सव7थमम् एतादृशाः योगाः िविवधकाया7लयेषु ारSधाः भवेयुः, तदन तरं

मशः िविवधेषु साव7जिनकथलेषु िविवधसमारोहाBवसरेषु च सDसा/रताः भिवतुम् अह7ि त । तFािप आदौ
संकृ तपाठशालासु,

महािवBालय-िव+िवBालयानां

संकृ तिवभागेषु,

काया7लयेषु च सरलं संकृ तं PवहारभाषाJपेण यो\Pम् ।

संकृ तिव+िवBालयानां

सवHषु

काया7लयेषु Pवहारदृ0lा कितपये िनो\ाः प2ाः अवधेयाः -

• संकृ तेन िवभागानां नामोuलेखः - तBथा - ’िवभागाOय2ः’, ’िव^िवभागः’, ’PाQयानको-ः’ इ4यादयः ।
तF देवनागरीिलिपः यो\Pा । अथवा त^4ा तगताः ओिडआ-तेलुगु-क?डादिलपयः वा यो\Pाः ।

• सिpकानां नामकरणम् - तBथा ’नामाTकनम्’, ’पFाचारः’, ’वेतनम्’ इ4याद ।

• सिpकासु /ट~पणी हताTकनं च - सिpकासु वािभमतोuलेखनं /ट~पणीलेखनं वा संकृ तेन कथं कतुV
शयते इित एतदथV सDब@ानां पदािधका/र-िलिपकादीनां िश2णं करणीयम् ।

• पFाचारः - म Fालयादिभः सह आिधका/रकपFाचारावसरे सरलसंकृ तय योगRारा एव विवषयं
सDय\या सDेषियतुं शयेत । तदथV सDब@P\yनां कृ ते िश2णम् अपेि2तं भवित ।

• सDपक7 भाषाJपेण योगाथV प/रवेशिनमा7णम् - संकृ तय अOयापकाः छाFाः शोधाथनः अपरे

संकृ तानुरािगणः च सिDमuय संथायाः प/रसरे परपरसDपक7 भाषाJपेण संकृ तय योगं कु यु7ः । तदथV
दैनि दनPवहारे समाग=छि त वायािन, कितपयाः याः, उपयोिगनः थानीयभाषया सह तुuयधमV
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साधय तः सरलसंकृ तशSदाः च योगपथम् आनेयाः । लोके युXयमानानां “वागतम्”, “सुभातम्”,
“ध यवादाः” इ4यादीनां सरलानां भावसDेषकाणां सDबोधनादवायानां संGहं कृ 4वा Pवहत7Pम् ।

३.१.३. अनुवादावसरे (इतरभाषात:
इतरभाषात: सं कृ तं ित)
ित) -

संकृ तेतरभाषायां िथतय उ4कृ %य सािह4यय संकृ तेन अनुवाद: यद महता माणेन यात् तह

संकृ तZा: िविवधभाषामयय सािह4य2ेFय उ4कृ %य सािह4यय प/रचयं ाुयु: । सवा7सामिप भाषाणां
बा धPं सुदढृ ं यात् च । एतादृशम् अनुवादसािह4यं सरलमानकसंकृ तिनब@ं यद यात् तह सामा यान्

जनान् अवfयं ाुयात् । एतदथV च त^bाषाgयः संकृ ते पदकोशाः िनमा7तPाः, यैः अनुवादे जनाः का/ठ यं न

अनुभवेयुः ।

३.१.४. सं कृ तेन एव समकािलकसािह;य य िनमाणावसरे

सरलसंकृ तिनब@ं नवसािह4यं महता माणेन आवfयकम् अित । यत: तादृशय सािह4यय प/ठतॄणां

सTQया अित महती । सा सTQया वध0यते च । ‘सृXयमानय सािह4यय प/ठतार: के ?’ इ4येतया: मह4या:

समयाया: प/रहार: इत: भिवतुम् अहHत् । सािह4यपठनावसरे भाषा कदािप लेशका/रणी न भवेत् ।
िवषयशैuयादीनाम् अवगमनयैव ाधा यं यात् सािह4ये । [एतय ता4पय7म् अयं न यत् पBािन महाकाPािन

इ4यादषु या भाषा युXयमाना अित सा थगनीया इित । सा परDपरा तु अनुवत7ते एव । तादृशय वाचका: अB

ये यु: ते अGे अिप तादृशं प/ठ0यि त । अत: सरलमानकसंकृ तं तादृfया: सािह4यकृ षे: िवरोिधनी न इित पूवV
िववृतम् एव ।]

३.१.५. शAदिनमाण य िनर<तरतावसरे -

िवZानत FZानगते: कारणत:, आ बहो: कालात् आधुिनकिवषयान् अिधकृ 4य लेखनJपा सDभाषणJपा वा

अिभPि\: आिधयेन न जाता इित कारणत: च नूतनानां शSदानां सृि%: म दया ग4या ाचलत् संकृ त2ेFे । यद

एषा या वेगेन वतHत तह भाषा समृ@ा यात्, सव7जनादरणीया यात् च । संकृ त2ेFेण सृ%ा: शSदा:

अ यभाषा2ेFीयै: अिप वीयेरन् । यत: नूतनशSदानाम् आवfयकता सव7भाषा2ेFेषु अिप अित एव । नूतनशSदिनमा7णावसरे कृ ित4ययिववेकः, तदथ7ितपादकता, सरलता, सुलभGा[ता, सौ दय7म्, अिवतृतता,

योगानुकूuयम् इ4यादीिन मानकािन िन:ेतPािन ।

३.१.६. त<VRान य वीकृ ितिवषये (Technology Adaptation)

िवनूतनािन त FZानािन ितदनं Pवहारपथम् आयाि त अB4वे । यद तेषाम् अ वयाय संकृ त2ेFं स{ं न

यात् तह िन:येन संकृ तय हािन: यात् । मुoणPवथाया: आरDभत: पूवV जगित षसह¹ािधका: भाषा:
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आसन् । बवीिभ: भाषािभ: मुoणPवथाया: अनुगुणम् आ4मा न स{ीकृ तः । तमात् िFसह¹ािधका: भाषा:

गताणा: जाता: ।

अB4वे सTगणकं (Computer) चलदूरवाणी (Mobile) इ4यादीनाम् उपयोग: अिधक: । एकै किमन् अिप

य Fकारे उपयोगिवधा: बहव: । तासु सवा7सु अिप िवधासु संकृ तय योग: यथा भवेत् तथा उपाया: िच तनीया:

अमािभ: । अF यद वयम् आ4मन: स{तां न िच तयेम तह हािन: भवेत् संकृ तय एव ।

सTगणक2ेFे अ2रसंयोजनादषु िविवधै: जनै: िविवधा: त Fांशाः (Software) अ2रिव यासा: (Font) च

उपयुXय ते । तमात् एके न स{ीकृ ता सिpका (File) अ येन उपयो\ुं न शयते । यावत् अF एकJपता न िच 4येत

तावत् एतादृशीनां समयानां प/रहार: न भवेत् । एवमेव य Fानुवादिवषये िविवधानाम् ‘एि~लके श स्’-

उपयोगिवषये च उपाया: िच तनीया: । सरलमानकसंकृ तम् अवलDSय एत4सवV िचि ततं चेत् एकJपता,

उपयोगसारuयं च यात् । एकै के नािप िवशेषZेन वम4यनुगुणम् एकै किवधा Pवथा उपकu~येत चेत् पुनरिप

एकJपताभावसमया उbवेत् । अत: मानकम् अवलDSय एव सव7िवधा: यासा: यथा चलेयु: तथा जागJकता
वोढPा ।

३.३.७. जालपुट,व थाया:
थाया: (Internet)
(Internet) अ]युपगम य िवषये

अB4वे जालपुटय सार: उपयोग: च दने दने वध7मान: अित । नूतना: िवनूतना: आिव0कारा: जायमाना:

सि त । एतेषु मेषु या भाषा आ4मानं न वत7येत् तया: दुग7ित: अवfयमेव यात् । वय सव7तोमुखिवकासं

साधयता संकृ तेनािप एतिRषये अवधातPं िवशेषत: । भािवजनता एतादृशीनां Pवथानाम् उपयोगे ब@ादरतां
दश7यित इ4यत:, एतादृशी: Pवथा: िवना दैनि दनं जीवनं चालियतुं न शkु यात् इ4यत: च एतदानुगुWयेन िच तनम्

अवfयमेव करणीयं संकृ त2ेFेण अिप । एतिमन् अिप 2ेFे मानकम् अवलDSय एव कायV कृ तं चेत् साफuयम्
अिधकम् इित पुनव7\Pं नाित ननु ?

३.२. OUया<वयनाय के चन उपायाः

एवं िविवधेषु 2ेFेषु सरलमानकसंकृ तय या वयनाय अधोिन|द%ा: के चन उपाया: अनुसतुV शया: -



सरलमानकसंकृ तसDब@ान् अंशान् समायोXय, आवfयकतां सु-ु ितपाB लघुपुतकं काशनीयम् ।



एतत् अिधकृ 4य सTगो0I: आयोजनीया: । तासु एतिRषये चचा7, Pवहारपथं ित आनयनिवषये योजना: च



सरलसंकृ तेन लेखनम् इ=छामाFेण न भवित । िवRांस: अिप अकृ ताgयासा: सरलमानकसंकृ तेन लेिखतुम्



सरलमानकसंकृ तेन िलिखता: कृ तय: काशनीया: ।

भवेयु: ।

अहHयु: । अत: एतादृशलेकनाgयासाय काय7शाला: आयोजनीया: ।
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सरलमानकसंकृ तोपिनब@ानां िश2णसामGीणां िनमा7णं महता माणेन यात् । रघुवंशशाकु तलादीनां वतु



िवZानगिणतादसDब@ािन पाIपुतकािन ाथिमकतरीयािण माOयिमकतरीयािण च सरलमानक-संकृ तेन

सरलसंकृ तेन िलिखतं यात् ।

अनुव\Pािन, नूतनतया स{ीकरणीयािन वा । तादृशानां पुतकानाम् उपयोगे आस\ा: िवBालया: तु बहव:

सि त । पाIसामGीणाम् एव अभाव: िवशेषत: ।


िश2ाशाUपाIमे ‘सरलमानकसंकृ तम्’ इित िवषय: क:न पाIांश: यात् । छाFाOयापका:

सरलमानकसंकृ तेन लेखनाय िश2णं ाुयु: । बोधनकौशलमिप आ4मसा4कु यु7: । िश2ाशाUसDब@ा: G था:
अिप सरलमानकसंकृ तेन एव िलिखता: भवेयु: ।



शािUभृितषु कEयासु अिप सरलमानकसंकृ तं, तय आवfयकता, योगकौशलम् इ4यादय: पाI4वेन



सेवािनरतानां कृ ते सेवा तग7तिश2णं Pवथा~यते । ®िचत् पुन:या7पाIमकाय7माः आयोXय ते ।



अ तभ7वेयु: ।

एतादृशेषु सव7िवधिश2णेषु सरलमानकसंकृ तम् अOययनिवषय: यात् ।

िवBावा/रिध: (िप.एच्.डी.) िविश%ाचाय7: (एम्.फल्) इ4यादीनां पाIचया7िश2णावसरे सरलमानक-

संकृ तयािप अ तभा7व: िच तनीय: ।



शोधब ध: (Phd Thesis) सरलमानकसंकृ तेन यात् इित िव+िवBालयानुदानयोग: (यु.िज.िस.) आदेशं



पाIपुतकानां िनमा7णे (िवशेषत: ाथिमक/माOयिमकतरे ) सरलमानकसंकृ तय अनुसरणं िच तनीयम् ।

सारयेत् ।



शाUी, आचाय7: इ4यादषु कEयासु सरलमानकसंकृ तेन रिचता: G था: अिवतरपाIपुतक4वेन (Non



िश2किनयुि\िनिम^ं सरलमानकसंकृ तेन अिभP\े : (सDभाषणय, लेखनय च) अिनवाय7ता कuपनीया ।



detail Text) िनयुXयेरन् ।

(िवZािपकादानावसरे एव अयम् अंश: प%ीकरणीय: ।)
संकृ तिव+िवBालयानां,

संकृ तकाया7लयानां,

संकृ तिवBालयमहािवBालयानां

Pवहारा:, अ यै: सह जायमाना: Pवहारा: च सरलमानकसंकृ तेन एव यु: ।

च

सवH

आ त/रका:

एतदथV यत् िश2णम् आवfयकं यात् तय दानाय Pवथा करणीया । अपेि2ता: सामc¾: स{ीकरणीया: ।

पFलेखनादीनां ाJपं िनि:4य कम7चा/रgय: देयम् ।



संकृ तिव+िवBालयानां संकृ तसDब@ानां सवा7सां संथानां च सवा7: गितिवधय: (काय7शाला:, PाQयानािन,
काशनािन इ4यादीिन) सरलमानकसंकृ तेन भवेयु: ।
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आकाशवाणी-दूरदश7नादीनां वाता7: संकृ तकाय7मा: च सरलमानकसंकृ तेन भवेय:ु ।



राि5यमूuयाTकन4यायनप/रषदा (NAAC) यदा संकृ तिव+िवBालयेgय: मा यता दीयेत तदवसरे



िवकपीिडयायोजनायां छाFा: अOयापका: च योिजता: चेत् सरलमानकसंकृ तय अgयास: भिवतुम् अह7ित ।





सरलमानकसंकृ तय या वयनं कयता माणेन कृ तम् इ4ययम् अंश: अिप प/रशीलनीय: प/रगणनीय: च ।

अत: एतदथV मार्ग: िच तनीय: ।

त FZानय अ वयय (Technology Adaption) िनिम^ं ]क ]क कतुV शयते इित िच तनीयम् । तदथV
िवतृता योजना रचनीया । तया: योजनाया: अ वयनाय Pवथा अिप िच तनीया ।

त^bाषासु युXयमानानां त4समतbावशSदानाम् आविलः िनमा7तPा । तF युXयमानानां तेषां वातिवकः
अथ7ः संकृ तभाषायां कः, तF किम?थH युXयते, तादृशानां मानकससंकृ ते वीकारः कथं भवेत् इ4यादीनां

िच तनाथ7मिप काय7शालाः आयोजनीयाः ।



सरलमानकसंकृ तेन स{ीकृ तानां कृ तीनां समी2णं भवेत् । तF - के षां पदानां योगाचुयV दृfयते ?
- उ^मा: योगा: के ?

- अपयोगा: के ?

- वाचोयुि\समेता: योगा: (ईिडयोमे/टक् ) के ?

इ4यादीनां िवेषणं भवेत् ।*

अतः शोधिवषय4वेन एतासां कृ तीनां समी2णय वीकाराय शोधाथनः ेरणीयाः ।


संकृ त4वोपेता: ाचीना: योगा: िविवधेषु G थेषु उपलgय ते । तेषां सTGह: काय7शालादRारा िच तनीया: ।



याणां वतूनां च सूEमा: भेदा: आयुवHदG थादषु बधा उपलgय ते । कृ 0यादषु उपयु\ा: शSदा: अिप तF



ाचीनै: यु\ा: अBतने Pवहारे उपयो\ुं योcया: शSदा: अिप एतादृशात् अOययनात् ा#ुं शया: ।

उपलgय ते । एतादृशानां सTGहात् अBतनीयं संकृ तPवहार2ेFं सुसमृ@ं भवेत् ।
आधुिनकशSदिनमा7णम्

अिप

सरलमानकसंकृ तय

कpन

अTगम्

।

आधुिनकशSदिनमा7णावसरे

अवधातPानाम् अंशानां िन:य: यात् । ति?यमानुगुणमेव शSदा: िनमा7तPा:, अ यै: िनमता: शSदा:

अTगीकरणीया: वा । ाचीनसािह4यप/रशीलनात् अिप असTQया: Pावहा/रका: शSदा: ा#ुं शया: ।

एत4सवV कतुV ‘शSदशाला’ (Word Bank) इित योजना आरSधुं शया । अया: माग7दश7कसिमतौ

देशय िवदुषां ाितिनOयं यात् ।


समGय

भारतशासनेन प/रगिणताः राXयभाषाः िह दी तेलुगु इ4यादयः याः भारतीयानां मातृभाषाJपेण सि त । इदान

यः कोऽिप संकृ ते भािषतुिम=छित, सः थमं व\Pं वमातृभाषया िच तयित । ततः तत् संकृ तेन काशयित
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इित सव7िवदतोऽयं िवषयः । अतः त^bाषासु सामा यPवहारोपयु\पदावली या Basic Vocabalary

नाा अिभधीयते, तयाः संकृ तपया7यपदिनमा7णम् आवfयकम् । अतः तादृशाः कोशाः िनमा7तPाः । तदथV
त^oाXये काय7शालाः भवेयुः । मानकसंकृ तम् आिt4य कोशिनमा7णाय िवR4सिमितः त^oाXये पृथक पृथक्

रचनीया । इदं च कायV सपद वीकरणीयम् । तF संकृ तपया7यिच तने पूव¦\िनयमाः अवfयम् अनुसरणीयाः ।

मातृभाषया एव सवH शासकyयPवहारा: यु: इित इ=छि त राXयसव7कारा: । तदथV यास: अिप िनर तरं

चलित । तथािप अपेि2तमाणेन फलं न ा~यते । कमथ7म् एवं भवित ? तF मुQयं कारणं तु - एतदथ7म् अपेि2ता
पदावली शैली च न िनि:ता इ4येतदेव ।

1949 तमे वषH ‘संकृ तं भारतसTघय राजभाषा भवेत्’ (Sanskrit should be the officiallanguage of

the Indian Union) इित डा.अDबेडकर: ितपादतवान् । क तु तत् अTगीकृ तं भवेत् इ4यF संकृ तZानामेव
आ4मिव+ास: न आसीत् ।

उ^राखWडे संकृ तं िRतीयराजभाषा4वेन यात् इित िनण7य: कृ त: । क तु अय या वयने गित: तु

अ4यuपा । ‘अिधका/रण: अनास\ा:’ इित तु सामा यं कारणम् । यावत् शासनय सवHषु तरेषु सरलमानक-

संकृ तय प/रचय: न भवेत् तावत् अिधका/रण: जना: वा संकृ तPवहारे आस*\ न दश7येय:ु । इदान या शैली
आtीयते सा तु उपयोगाय न यात् ।

यद सरलमानकसंकृ तं Pापकतया Pवहारे भवेत् तह संकृ तसDब@े Pवहार2ेFे, िश2ण2ेFे, सािह4य2ेFे,

ाशासिनक2ेFे च महत् प/रवत7नं भवेत् । महता माणेन सामा यजनसमथ7नमिप ा~येत । जनता अिप िनतराम्
उपकृ ता भवेत् । संकृ त2ेFे जायमाना गित: सवा7सां भारतीयभाषाणां, भारतीयसंकृ ते: च गते: कारणं यात् ।

***
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