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सरलमानकसरलमानकसरलमानकसरलमानकस	ंकृतम्स	ंकृतम्स	ंकृतम्स	ंकृतम ्   
    

�थमः अ�यायः�थमः अ�यायः�थमः अ�यायः�थमः अ�यायः    
११११.... �कमथ� सरल ंमानकं च स�ंकृतम्�कमथ� सरल ंमानकं च स�ंकृतम्�कमथ� सरल ंमानकं च स�ंकृतम्�कमथ� सरल ंमानकं च स�ंकृतम्            

य�द सं�कृतं सामायानां जनानां दैनिदनजीवनात् पृथि��येत त�ह तेषां जीवन�य �काशः एव िवलु#ः �यात् । 
ये िविश%ाः गुणाः भारतीयसं�कृ*त िव+िचतने �ित-ािपतवतः तेषाम् उप/र द0ु�भावः भवेत्, येन भारत�य, 
िव+�य च महती 2ितः �यात् ।        ----    सर्सर्सर्सर्    िमजा	िमजा	िमजा	िमजा	    इ�माईल्इ�माईल्इ�माईल्इ�माईल्    

    
जनाः न जानित यत् सं�कृतं �कयता �माणेन तेषां मि�त0कं �भािवतवत् �यात् इित । सं�कृतसािह4यं राि5यं 

�यात् चेदिप त�य उ6ेशः तु साव7भौिमकः अि�त । एत�मात् एव कारणात्, ये क�याि:त् सं�कृतेः अनुयाियनः न 
�युः तेषाम् अिप अवधानम् आकष7ित एषा भाषा ।      ----    डाडाडाडा. . . . एस्एस्एस्एस्. . . . राधाकृ�णन्राधाकृ�णन्राधाकृ�णन्राधाकृ�णन्    

 
    

११११....१ १ १ १ ��ता��ता��ता��तावनावनावनावना    
आ �ाचीनकालात् भारतीयसं�कृित: अिवि=छ?तया �वहती भारतीयं समाजं समृ@ ंकृतवती अि�त । त�या: 

सं�कृते: �मुखा वािहका अि�त सं�कृतभाषा । अत: एव अBािप यदा सं�कृते: ��ताव: भवित तदा ऐदD�ाथDयेन 
उपादीयते सं�कृतम् इित नाम । सं�कारदानमिप िश2णस्य �मुखं लEयं भवित इ4यत: सहजतया िश2ण2ेFे अिप 
सं�कृत�य �थानम् अितिविश%म् अि�त एव । 

 समG�य िश2ण2ेF�य प/रशीलनात् �प% ंभवित यत् सवHषु अिप कालेषु सं�कृत2ेFे पाIव�तु भाषा�वJपं 
च समानं न आसीत् इित । सूFकारादीनां काले सूFािण का/रकादीिन च गुLिभ: बोOयते �म PाQयानावलDबनं 
िवना एव । गुरो: बोधनात् एव िश0यै: सूFादीनाम् आशय: अवगDयत े�म । अिGमे काले PाQयानािन आगतािन ।  
PाQयानानां Rारा सूFादीनाम् आशय�य अवगमनम् आरSधम् । ततः PाQयानानां PाQया: अिप आगता: । 
मूलGथानां सार�य सTGहाय अिप �यास: आरSध: । शाU�वेशात् पूवV सामायभाषाप/रचायनाय �यासा: अिप 
आरSधा: । आधुिनके काले तु सं�कृतप/रचय�दानमाFमिप आरSधम् । एवं कालानुगुWयेन सं�कृतिश2ण2ेFे 
अनेकिवधािन प/रवत7नािन जातािन । तेनैव सह बोधनाय उपयुXयमानाया: भाषाया: �वJप ेअिप प/रवत7नािन 
जातािन । 

सं�कृतं भारतीयतYवZान�य आधारभूता भाषा अि�त । एषः आधारः यथ

लोक

ा िवषयाणाम् अवगतये Gाहकताम् 
आदधाित तथा �व�य िवषये त?ाम सं�कृतभाषािवषये Gा[ताम् अिप पोषयित । अतः एव भारतीयमनीषायाः 
सव7िवधा अिभPि\ः अनया भाषया एव अभूत् । ]क च त^ेषां शाUाणाम् अOययनाOयापनिविधः अिप 
सं�कृतभाषामुखेन एव �चिलतः आसीत् इित �ायः �मािणतिमद ं त_यम् । स च शाUकाPा�दगतिवषयाणां 
सD�ेषणिविधः सरलया सं�कृतभाषया एव आसीत् । ’एषा भाषा दJहु ा ि�ल%ा च, केवलैः �ौढमितिभः िवRिbरेव 
Gा[ा’ इित �चारं िवधाय आTcलशासकैः सं�कृतभाषा Pवहारतः न केवलं दरंू गिमता, अिप तु ’एत�याः 
�योगे कृते प:ाbािवता आगिम0यित, एतbाषया िनब@षु े Gथेषु न �कमिप तYवं, न च �कमिप त_यम्’ इ4यादयः 
dातयः अिप जनमनिस आरोिपताः । अतः ति�मन् काले िवRिbः �व�यeेन िन-या च शाUसंर2णिवधौ 
�वत7मानैः सिbरिप एषा भाषा �मशः उपे2ाभूमौ पाितता अभवत् ।  
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११११....२ २ २ २ �िस�ाना ंभाषाणा ंि�थितः दिृ#$�िस�ाना ंभाषाणा ंि�थितः दिृ#$�िस�ाना ंभाषाणा ंि�थितः दिृ#$�िस�ाना ंभाषाणा ंि�थितः दिृ#$    
िव+ि�मन् �िस@ानां Pापकानां च भाषाणां �िस@ःे Pा#े: कारणािन अनुOयायाम:ेद ्वयं सा2ात् पfयामः 

यत् तासां कृते भाषा�योग�य एकमिप 2ेFम् अ�पृ% ं नाि�त इित । आTcलभाषाम् एव पfयत । कलासािह4यतः 
आरgय गिणत-भौितकशाUा�दिवZानं यावत्, महाकाशिवZानतः आरgय आयु�वZान-कृिष-वािणXया�दकं यावत्, 
ZानिवZानयोः सवा7सु िवधासु आTcलभाषा भावसं�ेिषका िवBते । एवमेव चीन-जापान-जम7न्-hiच-्�भृतीनां 
भाषाणां �योग2ेFम् अिप िवj%ु ं शkुमः वयम् । एतया द0ृlा भारतीयभाषाः पfयाम:ेत् �वतFतायाः अनतरं 
िहदी-तिमला�दभाषासु एक�याः अिप तादशृी Pापकता आगता नाि�त । �कतु Pवहारद0ृlा िहदी-ओिडआ-
बंगला-तिमल-तेलगु-�भृतयः भाषाः सव7कारीय-काया7लयकायHषु, िवBालय-महािवBालयाBOययनकेoषेु, कृिष 
वािणXया�द2ेFेषु, Lcणालय-यायालया�दसव7साधारण�थलेषु च माOयमभाषाJपेण Pवहारपथम् आगताः सित 
एव । 
११११....३ ३ ३ ३ स�ंकृतभाषायाः ि�थितःस�ंकृतभाषायाः ि�थितःस�ंकृतभाषायाः ि�थितःस�ंकृतभाषायाः ि�थितः        

सं�कृतभाषायाः ि�थ*त पfयामः चेद ् Zायते यत् इयं भाषा यBिप अयभारतीयभाषाः इव आधुिनकयुगं 
�िव%वती, तथािप �योगPा#ेः द0ृlा इदानीमिप िहदी-ओिडआ-बंगला-तिमल-तेलूगु-आदीतरभाषामुखेनैव 
आ4म�काशनं कुव7ती अि�त इित । अथा7त् इयमेव एका भाषा या भाषािश2ण�सTगे PाकरणानुवादRारा 
इतरभाषामाOयमेन िशEयते, �कp सं�कृतवाqयं िहBा�दभाषानुवादमुखेन पIते, पाIते, अवगDयते च । अतः 
एव भारतवषH सं�कृतिश2णसं�थासु सं�कृतमयः प/रवेशः (यF अOययनम् अOयापनं िवचारिवमश7ः शोधकाया7िण च 
सं�कृतमुखेन �युः) िवरलमेव प/रलEयते । सं�कृतभाषा �व�ाणैः न +िसित, �विनoया न �विपित, न च 
�वनेFोमीिलतैः जाग�त । सव7िवधािभ�ायसं�ेषणे �वयं पूण7तः समथा7 अिप इयं सव7दा अयभाषामाOयमम् आिt4य 
वैकuयं भजते । �वतFतायाः अनतरं स#4यिधकवषा7वधौ अतीतेऽिप एत�याः ि�थतौ अयभारतीयभाषातुलनया 
उ4साह�दा �गितः नैव आगताि�त । तF सं�कृतभाषायाः �वभावः �वJपं वा कारणं न, अिप तु त�याः Pवहारे 
�योगे वा अपेि2तायाः चे%ायाः उBम�य वा यूनता एव कारणम् । तादfृयां यूनतायां च ’सं�कृतं क/ठनम्’ इित 
आTcलशासनकालाद ् अBाविध �चा/रता अपQयाितः, '�ौढसं�कृत�योगः एव सं�कृत�य गौरवाय' इित 
सं�कृत�योग2ेFे अ�मदीया मानिसकy अवधारणा, तया अवधारणया जातः �ौढः ज/टल: सं�कृत�योगः च 
कारणभूतः अि�त । ’सं�कृतं क/ठनम्’ इित �चारं कुवा7णाः कितपयान् ि�ल%�योगान् पुरतः �दfय7 सDपूणा7 
सं�कृतभाषा आपादम�तकं तथैव अ�तीित उप�थापयतः �वत7ते । �वदशेे िवदेशेषु च तादशृी अवधारणा ’महाजनो 
येन गतः स पथाः’ इित लोको�4या महाजनः इव सामायजनानां पथानं िनि:नोित । स च पथाः अतीव दJुहः 
िवR{नमाFगDयः इित �थनकारणेन सं�कृतं जनPवहारतः अपसृतम्, अOययनाOयापना�दमाOयम�सTगतः दरेू 
�थािपतं च । केवलम् एषा अलTकरण�य, कम7काWड�य च भाषा अ�तीित गणबोधः एत�याः सरलसहज-
�वJप�काशनम् अवLणि@ । एतम् अवरोधम् अपाकतुV धैय7�थैय7युतः जाितवण7सD�दायिन�वशेषेण सव7Pापकः 
काय7�मः �वीकरणीयः । 
११११....४४४४. . . . सरल ंस�ंकृतम्सरल ंस�ंकृतम्सरल ंस�ंकृतम्सरल ंस�ंकृतम्    

सामाया: जना: िवशेष�लेश ंिवना यत् व�तु �ा#ुं न अह7ित तत् दलु7भ4वेन िन|दfयते । अF व�तुन: महाघ7ता 
न कारणम् । अuपाघ7मिप व�तु दलु7भ4वेन प/रगिणतं भिवतुम् अह7ित । भाषा2ेFे तु या दलु7भा �यात् त�यां 
‘का/ठयम्’ आरो~यते । सं�कृतं क/ठनम् इित भाव: अB लोके य�द �यात् त�ह तF कारणं  - सा सामायै: जनै: 
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�ा~यमाणा नाि�त इ4येव । अत: सं�कृतसDब@�य क/ठनताभाव�य िनवारणाथV ि�थत: एक: एव उपाय: - 
सरलताया: �दश7नम् । ‘सं�कृतं सरलम्’ इित भाषणशतेनािप न �कमिप �योजनम् । य�द सरलतामुखं दfयHत त�ह 
सहजतया ‘सं�कृतं सरलम्’ इित भाव: जाग/रत: �यात् । य�द अय ं भाव: सव7F भवेत् त�ह सं�कृत2ेFे महत् 
प/रवत7नमेव �यात् । 

य�द िश2ण2ेFे सरलसं�कृत�य अवय: �यात् त�ह को/टश: छाFा: उपकृता: भवेयु: । �वीयान् भावान् 
सं�कृतेन अिभP�ियतुं समथा7नां तेषाम् आ4मिव+ास: वधHत । अB िश2ण2ेFे सरलसं�कृत�य अभावः दfृयते 
इ4यतः छाFेषु आ4मिव+ास: न दfृयते । कािनचन वषा7िण सं�कृतम् अधी4य अिप सं�कृतेन भावािभP�ने 
असमथा7ः ते आ4मcलािनम् अनुभवित । य�द पाIपु�तकािन सरलसं�कृतेन भवेयुः, य�द च बोधनं सरलसं�कृतेन 
�यात् त�ह सं�कृतं पठतां सTQयायामिप म�ती वृि@ः भवेत् । 

सवH जना: िवBालयिश2णे सं�कृतं प/ठतुम् अवसरं न �ा�ुवित । ये तादशृम् अवसरं �ा#वत: �यु: तेऽिप 
अuपा: एव । तेन अOययनेन न सतु%ा: भवित ते । अत: तेऽिप उBोगा�द�ा#े: अनतरं सं�कृतं प/ठतुम् इ=छित । 
एव ंसं�कृतं प/ठतुम् इ=छतां �ौढानां सTQया अिप न अuपा । एते य�द सरलसं�कृतRारा सं�कृताOययनाय अवसरं 
�ा�ुयु: त�ह अिप सं�कृत2ेFे अिनतरसाधारणं प/रवत7नं सDभवेत् । 

सं�कृतािभमािननां सTQया अपारा । तेऽिप असकृत् सं�कृतं tोतुम् इ=छित । तादशृा: (सं�कृतानिभZा:) अिप 
यथा अवग=छेयु: तथा भाषणािन सरलसं�कृतेन य�द �वतHरन् त�ह अिप महत् प/रवत7नं जायेत । एवमेव 
वाता7�सारणम्, नाटकादीनां �दश7नम् इ4या�दकं सरलसं�कृतेन य�द �वतHत त�ह जायमान: प/रणाम: अिप अनू[ः 
एव �यात् । 

ये सं�कृत�य सामायं प/रचयं �ा#वत: �यु: ते �व�तरानुगुणं पठनसािह4यम् इ=छित । अत: सं�कृतपिFकासु 
�युXयमाना भाषा सरला �यात् । कथापु�तकेषु (उपयासेषु, लघुकथासु, अनू�दतकथाGथा�दषु इ4येवम् ...) भाषा 
सरला �यात् । एतादशृ�य सािह4य�य �भाव: अिप अपूव7: एव । 

सं�कृतािभमािनन: सवHऽिप सं�कृतेन �वािभ�ायं �काशियतुम् इ=छित । सरलसं�कृत�य प/रचय: य�द तेषां 
�यात् त�ह तेऽिप अuपेन एव प/रtमेण �वािभ�ायं सं�कृतेन �काfय आ4मतृ*# �ा�ुयु:, सं�कृत�य समाराधका: 
भवेयु: । 

‘सं�कृतं मम’ इित कथयतां सTQया अBािप अ4यuपा एव । सरलसं�कृत�चारRारा य�द वय ंमहता �माणेन 
सामायान् जनान् िश2येम, त�ह सं�कृते मम4वं वहतां सTQया अपारा �यात् । एतादशृा: मम4ववाहका: जना: 
�ाशासिनक2ेFे, उBम2ेFे, वािणXय2ेFे, िवZान2ेFे, राजनीित2ेFे, अयेषु �मुख2ेFेषु च य�द भवेयु: त�ह 
सं�कृत�य आनुकूuयं िस�Oयेत् सहजतया । तदा सं�कृत�य िवरोध:, पाI�मात् सं�कृत�य अपसारणं, सं�कृत�य 
उपे2ा इ4यादय: सम�या: �वयमेव िवलीना: भवेयु: । 

‘सं�कृतं िRतीयराजभाषा �यात्’ इित केचन �यासम् अकुव7न् । बहव: सं�कृतसDब@ा: काया7लया: �वीयेषु सवHषु 
Pवहारेषु सं�कृतम् आनेतुम् इ=छित । अF सव7F आदशेमाFदानेन न �कमिप �योजनम् । सरलसं�कृत�य िश2णं, 
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सरलतया भावािव0काराय िनयमानां रचनं च य�द ��येत त�ह एव एतादशृेषु 2ेFेषु सं�कृत�य उपयोग�य आरDभ: 
भवेत् ।  

सं�कृतिवषये �ाधायेन Fयः आ2ेपाः सित – १. एषा जीवती भाषा न २. एषा क/ठना ३. एषा 
जाितिवशेष�य भाषा चेित । सरलसं�कृत�य Pापक�चारतः एतान् Fीन् अिप आ2ेपान् अपसारियतुम् अहा7मः 
वयम् । जाितमतभेदं िवना, उ�नीचभेद ं िवना च Pापकतया सं�कृतं पाठनीयं चेत् त�य सरलं �वJपमेव 
अनयशरणम् अ�माकम् ।  

एवं सरलसं�कृत�य महती आवfयकता अि�त सं�कृत2ेFे । एत�य प/रणाम: अिप सुमहान् । 
११११....५ ५ ५ ५ सरलं स�ंकृतम्सरलं स�ंकृतम्सरलं स�ंकृतम्सरलं स�ंकृतम्, , , , सरलीकृतं नसरलीकृतं नसरलीकृतं नसरलीकृतं न    

अF अवधेयं यत् ‘सरलं सं�कृतम्’ इित यत् उ=यते तत् ’सरलीकृतात् सं�कृतात्’ सव7था िभ?म् एव इित । ’सरलं 
सं�कृतम्’ इ4येतत् सं�कृते िवBमानम् एव �कpन मुखं िनJपयित । ’सरलीकृतम्’ इित पद ं तु अभूततbावाथV 
�ितपादयित (अभूततbावे ि=वः) । ’पूवV यत् न आसीत् तत् इदान� �यeेन कृतम्’ इित त�य अथ7ः । अतः ’पूवV 
सं�कृतं सरलं न आसीत्, तत् इदान� �यeेन सरलं ��यमाणम् अि�त’ इित त�य ता4पयV िस@ ंभवित । ’�ौढं क/ठनं 
वा सं�कृतमेव “सं�कृतम्” इ4यतः तत् सरलं कृ4वा Pवहारपथे आनेतुं योcयम्’ इित अिन%ः कि:द ् भावः इतः 
आग=छित । सः अF सव7था न अिभ�ेतः ननु !! ’सरलं सं�कृतम्’ इ4यनेन एषः बोधः मनिस िनधा7रणीयः यत् अपराः 
Pवहारभाषाः िहदी-गुजराती-तिमला�दभाषाः इव सं�कृतम् अिप व�तुतः सरलम् अि�त, केवलं Pवहारतः 
कथमिप तत् दरंू गतम् इित कारणेन त�य सरलJप�य �वीकारः अिप लोक�योगाद ् दरंू गतः अि�त इित । 
उपयु7\ानां भाषाणाम् इव सं�कृतभाषायाः अिप ’�ौढं सरलं च’ इित JपRयम् अि�त । भाषाबोध�य �थम�तरे 
सरलं सं�कृतम् उपयुXय अिभPि\कौशलं सDपादनीयम् । ततः �मशः योcयतािव�तारणपूव7कं �ौढं सं�कृतम् 
आ4मसात् कतुV  श�यम् । अतः ‘सरलीकरण’ना�ा सं�कृत�य िवकृततासDपादनं सव7था अनुिचतम् एव । ’सं�कृतं 
मूलतः क/ठनं, तF यeेन सरलता आपादनीया’ इित भावं मनिस िनधाय ’िसगारेटं िपबित’, ’�कूलं ग=छित’ 
इ4यादयः =युतसं�काराः अप�योगाः न करणीयाः । तादशृाः �योगाः य�द ��येरन् त�ह सं�कृत�य मूल�वJपमेव 
नfयेत् । अतः सं�कृत�य यत् सरलं मानकं च Jपं तदेव अGे सारणीयम् ।  
११११....६६६६    मानकंमानकंमानकंमानकं    स�ंकृतम्स�ंकृतम्स�ंकृतम्स�ंकृतम्    

   ‘सरलं मानकं च सं�कृतं �यो\Pम्’ इ4यF ’मानकम्’ इित पदने - 
•  पािणनीयप@4या सDमतमेव सं�कृतं मानकम् इित �वीकरणीयम् । तेन ’कृपया’ इ4य�य �थाने ’कृ~या’ इित, 

‘आशीवा7द’ इ4य�य �थाने ’आश�वाद’ इित च न �यो\Pम् । एवमेव ’ष-मः’ इ4यादयः अपपाठाः अिप 
प/रहरणीयाः । 

• एतद ् मानकं सं�कृतं यथाशि\ अिखलभारतीय�तरे सव7F समानायाः अवगमनयोcयतायाः पालकं 
भिव0यित । अतः एक�य व�तुनः िनदHशाय अनेकेषु पदषे ुस4सु, �कमिप एकमेव पद ं�वीकरणीयं, य� समGे 
अिप भारते समानम् अथV दBात् ।  

• मानकसं�कृते �ादिेशकभाषायाः अनपेि2तः �भावः न भिव0यित । तद ् यथा - ’सौदय�करणम्’, 
‘बाजारीकरणम्’ इ4यादयः अपपाठाः मानकसं�कृते न भिव0यित ।  
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�कमथV सरलं मानकं च सं�कृतम् इित जनमनिस ��ः उ�दयाद ्एव । सं�कृतGथानां काPानां शाUाणां काP-
नाटकादीनां च तासु तासु �ातीयभाषासु आTcला�दवैदिेशकभाषासु अनुवादेषु च उपलgयमानेषु आधुिनककाले 
सरलसं�कृतेन Gथलेखन-पठन-पाठनादीनां का �ासिTगकता इित ��ः उ4था~यते चेत् �कम् उ^रं �यात् ? 
११११....७ ७ ७ ७ भाषायाः ,वहारे सरलतायाः  आव0यकताभाषायाः ,वहारे सरलतायाः  आव0यकताभाषायाः ,वहारे सरलतायाः  आव0यकताभाषायाः ,वहारे सरलतायाः  आव0यकता 

क�याि:दिप भाषायाः �योगे सारuय�य �योजनािन �ायः इ4थDभूतािन भवित- 
११११....७७७७....११११    म2ुयं �योजनम्म2ुयं �योजनम्म2ुयं �योजनम्म2ुयं �योजनम्    ----        
  १.१  लोकPवहारः 
  १.२ िश2णे माOयमम् 
११११....७७७७....२ २ २ २ गौणं �गौणं �गौणं �गौणं �योजनम्योजनम्योजनम्योजनम्    ----        
  २.१ �सारः 
  २.२ पाIपु�तकिनमा7णम् 
  २.३ भाषानुवादः 
  २.४ सािह4यसमृि@ः 
    सं�कृतभाषा गणतFभारत�य संिवधान�य अ%Dयाम् अनुसू=यां िविधवद ् अतभू7ता अ�ती4यतः इतरासां 

भारतीयभाषाणाम् इव अ�याः अिप एतािन �योजनािन स4येव । 
११११....७७७७....११११....११११    लोक,वहारःलोक,वहारःलोक,वहारःलोक,वहारः    

लोके सरलतया शु@तया च सं�कृतभाषायाः Pवहारेण सं�कृतिवषये जनानां ’सं�कृतं क/ठनम्’ इित dाितः 
अपगतुम् अह7ित । तदथV केचन प/रिमताः शSदाः, प/रिमताः ��याः (िFषु कालेषु), प/रिमतािन कािनचन 
वा�यािन च िच4वा तैः पर�परं भाविविनगमकJपेण सं�कृत�य सामायः Pवहारः �ारSधPः । अFेद ंZातPं यत् 
आTcलाः भारतवषH आTcलभाषायाः �चारं यदा आरSधवतः तदवसरे (१९३० तमवष7सDब@ ेदशके) केवलानाम् 
आ%शतशSदानां �योगेण आTcलभाषया सहजतया PवहतुV श�यते इित जनमनिस एत�याः वैदिेशकभाषायाः 
सुखबोOयतां सारuयं च �द�शतवतः आसन् । सं�कृतं तु अ�माकं दशे�य मौिलकy भाषा । िविवधेषु �ातेषु सा2ात् 
सं�कृतशSदाः (’त4सम’पदवा=याः), सं�कृताद ्उ4प?ाः (’तbव’पदवा=याः) च शSदाः �ायः ७०-७५% सित एव । 
न केवलं तत्, �ातीयभाषासु ��याः वा�यसंरचनािवधयः इ4यादयः अिप सं�कृततुuयाः एव । एतत् सादfृयम् 
आिt4य सं�कृतं केन िविधना लोके अिवभजनीयसDबधेन अनु�यूतम् अि�त इित �दfय7 सरलतया लोके 
सं�कृतPवहारकौशलं वध7ियतुं श�यते । तेन ’अहमिप सं�कृतभाषाPवहारे 2मः, एषा भाषा न क/ठना, अिप तु 
मम �ातीयमातृभाषा इव सरला’ इित बोधः �स/र0यित । एतेन सं�कृतम् अयभारतीयभाषावत् जीवbाषा इित 
सं�कृतभाषा�वीकार�वृि^Jपा मानिसकता �थाियJपतां �ा~�यित, येन ’सं�कृतं सं�कृतेन’ इित लEयिस@ौ माग7ः 
सुगमः भिव0यित । 
११११....७७७७....११११....२ २ २ २     िश7ण ेमा8यमम्िश7ण ेमा8यमम्िश7ण ेमा8यमम्िश7ण ेमा8यमम्    

सं�कृतभाषािश2णे एताव4पय7तं Pाकरणानुवादप@तेः �योगः भवित �म । एषा प@ितः भाषािश2णाय 
उपयु\ा न इित इदान� सवHषां मतं िवBते । केवलं सं�कृताद ् भाषातरेण अनुवादाय कदािचद ् एषा प@ितः 
उपयोिगनी �यात् चेदिप जीवbाषायाः अOययने तु सव7था अनुपयोिगनी एव । सं�कृतम् अिप जीवbाषा एव 
इ4यतः त�याः िश2णं तया एव भाषया �यात् । तेन न केवलं सं�कृतवाqये �वेशः भवित, अिप तु सं�कृतेन 
आधुिनकसािह4यिनमा7णम् अिप श�यं भवित । 

सं�कृतमाOयमेन िश2णाभावात् एम्.ए., आचाय7ः इ4याBुपािधधा/रणोऽिप अधीतं िवषयं सं�कृतेन �कटियतुम् 
असमथा7ः भवित । एतादशृम् अनथ7करम् उ4साहहीनं िचFम् अपाकृ4य साथ7कम् उ4साहजनकं च प2ं पोषियतुं 
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११११....७७७७....२२२२....२  २  २  २  पा:प�ुतकिनमा	णम्पा:प�ुतकिनमा	णम्पा:प�ुतकिनमा	णम्पा:प�ुतकिनमा	णम्    
सं�कृतGथानां पाठनं सं�कृतेन करणीयं चे^दथV सरलसं�कृतेन तेषां PाQयाना4मकानां पु�तकानां िनमा7णं 

करणीयम् । याय-Pाकरण-मीमांसा�दGथाः िवषयद0ृlा यथा गDभीराः तथा त^�थ�यु\ायाः �ौढसं�कृत-
भाषायाः कारणेनािप दJुहाः सित इ4यतः तF �वे%ुकामानां कृते तेषां पाIGथानां पुनः सरलसं�कृतभाषया 
लेखनं �काशनं च अपेEयते । सं�कृतभाषािनब@ानां वाuमी�क-Pास-भास-कािलदासादीनां काPरचनानां 
सD�ेषण�मः सरलया सं�कृतभाषया िलिखतैः पु�तकैः पुनरिप �सरेत् । एतदित/र=य भूगोलेितहास-
गिणतिवZानादीनाम् आधुिनकानां पाIिवषयाणां पु�तकािन अिप सरलसं�कृतेन िनमा7तPािन सित, येन 
सं�कृतभाषायाः सव7Pापक4वं, सव7िवषयाणाम् अवबोधनाय योcयता साम_य7व4वं च िस@ ंभवेत् । 
११११....७७७७....२२२२....३ ३ ३ ३ स�ंकृस�ंकृस�ंकृस�ंकृतभाषानवुादःतभाषानवुादःतभाषानवुादःतभाषानवुादः    

अयािभः भारतीयािभः वैदिेशकyिभ: भाषािभः रिचतानाम् उ^मानां Gथानां सं�कृतेन अनुवादकरणेन 
सं�कृतसािह4यम् आधुिनकतमं, सुसमृ@ ंच भवेत् इित िधया �भूतानाम् अपरभाषािनब@ानां ZानिवZानसDब@ानां 
काP-कथा-नाlानां च सं�कृतानुवादः करणीयः । तदथV केवलं सरलं �ामािणकं च �वाहमयं सं�कृतम् एव 
उपयो\Pम् । आधुिनककाले एतादशृः Pवहारः ब�िभः जनैः िविवधैः संघटनैः च ��यमाणः दfृयते । एति�मन् 
�ा�ये कम7िण सरलसं�कृत�य एव �योगे कृते, इ%िस@ौ अिधका Pापकता, �ामािणकता च आगिम0यित । 
११११....७७७७....२२२२....४ ४ ४ ४ सािह;यसमिृ�ःसािह;यसमिृ�ःसािह;यसमिृ�ःसािह;यसमिृ�ः    

आधुिनककाले सकलािभः आधुिनकभारतीयभाषािभः, आTcला�दवैदिेशकभाषािभः च सह आ4मनः समानता 
�वJपयोcयतािसि@ः च करणीया चेत् तदथV संQया4मकद0ृlा, गुणा4मकद0ृlा च सं�कृतेन नवीनसािह4यसृि%ः 
अवfयं करणीया । सािह4य�य सवा7सु िवधासु सवHषु आधुिनकिवषयेषु च सं�कृतरचनाः �युः । यBिप आधुिनके काले 
सं�कृतरचनायाः नPः कालः समायातः, तथािप सव7था लेखकैः सरलसं�कृत�य एव �योगः कृत इित नाि�त । य�द 
इदानीतनसं�कृतरचनानां भाषा पूव7रचनानाम् इव �ौढा �यात् त�ह आधुिनकभाषािभः सह समभावं समानग*त च 
िविनि:4य ब�दरंू गमने महत् का/ठयम् आपित0यित । अतः सहजा सकलजनैः Gा[ा �Bा रDया �ामािणकy 
सं�कृतभाषा एव �यो\Pा । तेन जनमनिस ’सं�कृतं क/ठनम्’ इित यः भावः िवBते सः �वयमेव अपसृतः   
भव0यित । ]क च सं�कृतं पुनरिप �व�य सव7जनभाषा�वJपम् आिt4य सु�िति-तं    भिव0यित ।  
११११....८८८८. . . . सरलमानकस�ंकृतंसरलमानकस�ंकृतंसरलमानकस�ंकृतंसरलमानकस�ंकृतं    स�ंकृत;व�यस�ंकृत;व�यस�ंकृत;व�यस�ंकृत;व�य    का,ादीनांका,ादीनांका,ादीनांका,ादीनां    वावावावा    नननन    हा<यैहा<यैहा<यैहा<यै        

सरलमानकसं�कृतं ]क सं�कृत4व�य हायै न भवेत् इित केषािpत् आतTक: �यात् । सं�कृत�य पदसDपि^-
शSदवैिच�य-सिधसमासादीनाम् अ�योग: एव भवेत ्इित िचता उ4पBेत । सरलमानकसं�कृत�य Pापकता य�द 
�यात् त�ह भास-बाण-कािलदास-भारिव-tीहषा7दीनां काPा�दसDप^े: का गित: �यात् इित ��: केषािpत् मनिस 
उ�दयात् । �ौढशैuया आधुिनकसािह4यसृि%: या ��यते त�य का गित: इित भीित: अिप �यात् । एते आतTक��-
भीितिचतादय: व�तुत: िनमू7ला: एव । सरलमानकसं�कृतं सव7�यािप सं�कृतजगत: एव पोषकं, न कदािप 
हािनकारकम् । 

�ाथिमक�तरे एव एत�य उपयोग: �ाधायेन । �ाथिमक�तरे महती Pापकता अपेि2ता इ4यत: अ�या: 
��यावयनिवषये अिधकं नैभ7य7म् आवfयकं भवित । सरलमानकसं�कृतम् अवलDSय ये सं�कृतं प/ठतवत: त े
�वZानिवकासाथ7म् अG ेग=छेयु: एव । ते Pाकरणिनयमान् सवा7न् अgय�येयु: । िविवधािन शाUािण पठेय:ु । 
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काPानाम् अOययने रसा�वादने च �वृ^ा: भवेयु: च । वेदोपिनषदादय: अिप तै: अOयेतPा: एव । एत4सवV कतुV 
सरलमानकसं�कृतमेव Rारं भिवतुम् अह7ित । ‘Rार’Rारा अत: �वेश:, अत: िवBमानाया: सDपद: उपयोग: च 
उ�6%मि�त, न तु Rारे एव िवtाम: । 

‘स: िनग7तवान्’ इित �योगं य: करोित, स: ग=छता कालेन ‘स: िनरग=छत्’ इ4य�य �योगे अिप समथ7: भवेत्, 
‘तेन िनरगDयत’ इ4यादीिन �यु�ीत चािप । सDभवत: सव7िवध�योगा: इ%ा: एव । �कतु यावत् धातूपसग7सिध-
िनयमादय: न बोOयेरन् तावत् ‘िनरग=छत्’ इ4यादीनां �योग: मा�तु इित वदित सरलमानकसं�कृतम् । �तरानुगुणं 
बोधनं सवHषु अिप 2ेFेषु अि�त एव । अत: सरलमानकसं�कृतं �ाथिमके �तरे, सामायानां पाठने च उपयो\Pम् 
इ4येतदवे अिभ�ेतम् अF । �ौढशैuया: ितर�कार:, इत: परं सव�: अिप सरलमानकशैuया एव काPं रचनीयम् इित 
अनुरोध: वा सव7था नाि�त ।  

सरलमानकसं�कृतं पािणिनप/रधे: पालने िवशेषनैभ7यV दश7यित इ4यत: ति?ब@ ंसवV Pाकरणिनयमानुसारमेव 
भिव0यित । Pाकरणिनयमबा[ा: �योगा: तु सं�कृत2ेFे एव िनषेOयते इ4यत: सरलमानकसं�कृते अिप ते 
िनिष@ा: भवेय:ु एव । 
११११....९९९९. . . . ममममनीिषनीिषनीिषनीिषणांणांणांणां    समथ	नम्समथ	नम्समथ	नम्समथ	नम ्

यदते4सवV िववृतं तत् ऐदD�ाथDयेन �ितपाBमानम् अि�त इित तु न । आधुिनकभारत�य िनमा7तारः बहवः 
एति�मन् िवषये अवधानवतः आसन् कृत�यeाः च आसन् । ते न केवलं सं�कृतभाषािनब@ानां तYवानां संर2ण-
संवध7निवषये द^िच^ाः आसन्, अिप तु तेषु तािYवकिववेकेषु �वेशाय सामायजनानां यथा साम_यV �यात् तथा 
सरलं �ामािणकं च सं�कृतं �यो\Pम् इित �वािभमतं समुप�थािपतवतः आसन् अिप । वाराण�यां काशीिहद-ू
िव+िवBालय�य �थापनायाः �ाथिमककाले एत�य सं�थापकः भारतरeं महामनाः पिWडतः मदनमोहनमालवीयः 
सरलसं�कृतिश2णाय ‘सं�कृतसरिणः’ इ4याQयं पु�तकं लेिखतवान् । अF लघुवा�यPवहारमुखेन सा2ात् 
सं�कृतभाषायाः मौिलकान् सरलान् च �योगान् Gथकारः दश7यित । ]क च  ’पुLषः, कुमारः, समुoः, कुटुDबम्, 
गगनम्, पु�तकम्, लता, नदी, बाला इ4यादयः शSदाः; नमित, िमलित, हसित, गायित, रटित, र2ित, धावित 
इ4यादयः अित�चिलत��याः च सं�कृतभाषायां �वेशाय �द�शताः सित तF । ‘अयं राजमाग7ः, अF जनाः 
सpरित’ इ4येतादशृािन लघुवा�यािन �युXय तमुखेन सDब@ ं तYवं यथा िवZािपतं, तथा सं�कृतभाषायाः 
सकलजनमनोरमणीयता अिप सDयक् सािधता अि�त । 

िव+किवः रवीoनाथठाकुरोऽिप ’पाIपु�तक’शीष7केण यथा आTcलभाषािश2णाय ’इंरािज-सोपान’ इित 
पु�तकं रिचतवान् तथैव सं�कृतभाषायाः िश2णाय बTगभाषामाOयमेन ’सं�कृतिश2ा’नामधेयं पु�तकं भागRयेन 
िलिखतवान् (- रवी)Mरचनावली, भागः १५, िवQभारती, किलकता, अC िRतीयभागः �कािशतोऽि�त, �थमो भागः 
�कशनाधीनो िवTते) । अF अिप लघुवा�य�योगRारा ��ो^रिविधना सं�कृतिश2ण�य सरलमाग7ः �द�शतः           
अि�त । 

�वामी िववेकानदः सं�कृत�य भाषा4विवषये अनितसाधारणः t@ालुः आसीत् । �व�ेरणया सः न केवलं 
मुcधबोधPाकरणं कWठ�थीकृतवान्, लघुकौमुद� चाधीतवान्, अिप तु ब¡नां धम7-दश7नशाUाणां गहनम् अOययनम् 
अिप कृतवान् । �वासाTगतया ’पोरबदरं’ गतेन तेन तF4येन पिWडतशTकरपाWडुरTगवयHण ��यमाणे 
वेदानुवादकम7िण साहा¢यमिप िविहतम् । सं�कृत�य सरलसहजJपाणां �योगः �चार: करणीयः इित त�य मतम् 
आसीत् । ’ह/रः’ इित शSद�य पया7य4वेन ’अघभवनरकिवनाशनः’, ’िFपुरमदभ�नः’, ’अशेषिनfशेषकuयाणकरः’ 
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इ4या�दक/ठनशSद�योगं स न अनुमयते �म । त�य मतम् आसीत् यत् या भाषा �युXयेत सा सरला, सहजा, 
सव7जनबोधगDया च भवे�दित । सः वदित �म यत् ’सं�कृतशSदानाम् उ�ारणमाFेण एव भारतीयेषु क:न 
गौरवभावः समु4पBते’ इित । िFशूरनगरे �वासकाले ’कोचु?ी थDपुरन्-भ£न् थDपुरन्’ इित राजकुमारRयेन सह 
�वािमवयHण सं�कृतेन एव सDभाषणं िविहतम् इित तयोः कृते परमिव�मयकारकः अयं �सTगः आसीत् । 

नोबल्-पुर�कारिवजेFा िव+�िस@ने भौितकशाUिवदा डा. सी.वी.रामनमहोदयेन किथतम् आसीत् यत् 
’सं�कृतम् अ�माकं धमनीषु �वहद ्अि�त, केवलं सं�कृतेन एव दशे�य एकता सुरि2ता भिवतुम् अह7ित’ इित । 

भारत�य सांिवधािनकप/रष�द १९४९ वष7�य िसतDबरमास�य १२ �दनाTके यदा tीमता निजL�6न् 
अहमदमहोदयेन ��तािवतम् आसीद ्यत् सं�कृतं भारत�य ’राजभाषा’ भवे�दित, तदा तF उपि�थतेन डा. भीमराव 
अDबेदकरमहोदयेन स ��तावः सम�थतः आसीत् । 

१९९४ तमे वषH बेळगांव्-नगरे �वृ^ायां कांGेस्-सभायां वािस-गणपितमुिनः सं�कृत�य सरलं मुखम् उप�था~य 
तत् �वJपं ’लिलता भाषा’ (लालीभाषा) इित िन|दfय ’एत4�वJपयु\ा सं�कृतभाषा एव भारत�य राजभाषा 
भिवतुम् अह7ित’ इित �ितपा�दतवान्, य�यां च सभायां गािधमालवीय�भृतयः रा5नेतारः वे�दकायाम् उपि�थताः 
आसन् । (महातप�वी -  का�क'ठ�य गणपितमुनेः जीवनिचCम् - ए.िस.रमणः, आYZलानुवादः - [ीमती सो\ी 
अनसूयFमा, पृ ३५-२३८)  

एक*वशशतके अतजा7लयुगेऽि�मन् ’वीकyपेिडया’िवशेषZेन tीमता सैयद मुजािDमलु�6नवयHण सं�कृतभाषा-
Pवहार�य Pापकतां साधियतुं िविश%ः यeः ��यमाणोऽि�त ।  

एवं सं�कृत�य सरलतासमथ7काः आसन् बहवः मनीिषणः । अरिवदाtम�य अरिवदमह�षः, ति=छ0या 
tीमाता च सबलं वदतः �म यत् सं�कृत�य पाठनं सरलसं�कृतेन एव �यात् इित । सा एव परDपरा अनुवत7ते 
अरिवदाtमे अBािप । वाराणसेयः वासुदवेिRवेदी शाUी आजीवनं सरलसं�कृत�साराय महातं �यासं कृतवान् । 
बहवः Gथाः अिप तेन िलिखताः सरलसं�कृतेन एव । सः पृ=छित - ’भवता यमुखेनैव आओ, जाओ िनगBते । 
आग=छ ग=छेित कथं तमुखेनैव नो=यते ?’ इित । महारा5ीय�य भWडारकरवय7�य, एतादशृानाम् अयेषां िवदषुां च 
बहवः �यासाः एति�मन् 2ेFे अनुपमाः एव सित । 

अयः क:न अंशः अF अवfयम् उuलेखनीयः अि�त ।  उ^र�दशेीयः मायः सािह4यरeं िवBाभूषणः 
fयामकुमार*सहवय7ः (आगरा�थायाः भारतीयिवBासिमतेः मFी) १९४९ तमे वषH ’कyदशृं सं�कृतम् ?’ इित पु�तकं 
�कािशतवान् । १८७ पुटा4मके �वीये पु�तके सः सरलसं�कृत�य आवfयकतां िव�तरेण �ितपाB त�य �वJपमिप 
िवशद¢य, ब¡नां िवदषुां मतमिप िवमृfय कथयित - ’य�द पिWडताः भारतीयाः वा इ=छित यत् सं�कृतं भूयः अिप 
दशे�य रा5भाषा अतारा5ीया भाषा च भवेत् पूव7वत् इित, त�ह त�य सारuयम् आवfयकम् अिनवायV च’ इित । 

सव7�या�य प/रशीलनात् �प% ं भवित यत् सरलमानकसं�कृतम् अBतन�य काल�य अनयावलDबनम् इित 
सं�कृत�य �साराय संर2णाय च सरलमानकसं�कृतं �कpन िविश% ंसाधनम् इित च । 
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ि�तीयः अ�यायःि�तीयः अ�यायःि�तीयः अ�यायःि�तीयः अ�यायः    
२२२२. . . . सरलस�ंकृत�यसरलस�ंकृत�यसरलस�ंकृत�यसरलस�ंकृत�य    �व�पम्�व�पम्�व�पम्�व�पम्    

२२२२....११११. . . . ��तावना��तावना��तावना��तावना     
सामायPवहारे सव�ः अिप सरला भाषा �यो\Pा इ4यंशं �ायः सवH अिप अTगीकुव7ित । �कतु अ�मािभः 

�युXयमाना भाषा सरला अि�त, उत न इ4यF िनणा7यकः अंशः कः इित ��ः उदिेत । यम ्उ�6fय अ�मािभः 
भाषा�योगः कृतः भवित सः जनः अ�माकम् अिभ�ायम् अवगतुं श\ः, उत न इित अ�मािभः �वयमेव आ4मा 
�%Pः । य�द श\ः �यात् त�ह अ�माकं भाषा सरला इित, य�द न श\ः �यात् त�ह सरला नाि�त इित च 
आपाततः िनणHतुं श�यते । 

येन जीवने कदािप सं�कृतं न प/ठतं तादशृः कथं वा सं�कृतेन उ\म् अथ7म् अवगतुं शkुयात् इित ��ः 
भवित एव । �कतु यां कािpत् भारतीयभाषां जानतः अिप जनाः सरलसं�कृतेन उ\म् अथ7म ्अवगतुं शkुवित 
इ4येषः ब¡नाम् अनुभवः । यतः तैः अBपय7तं सं�कृतभाषणं सं�कृतसDभाषणं वा tुत ं न �यात् चेदिप ब¡न् 
सं�कृतशSदान् तु ते जानित एव । यतः सवा7सु अिप भारतीयभाषासु बहवः सं�कृतशSदाः भवित एव । ते 
सं�कृतशSदाः इित अजानतः अिप ते तान् शSदान् जानित एव । Zातानाम् एव शSदानां �योगः यदा tूयत ेतदा 
अथा7वगमनं न �लेशाय ।  

�ायः सवा7साम् अिप भारतीयभाषाणां वा�यरचना समाना । Pाकरणं च समानम् । बोधPव�था अिप 
समाना । �ितपादनरीतौ अuपः भेदः �यात् चेदिप एतेषु अंशेष ुमहत् साDयं तु अि�त एव । अतः मातृभाषां जानन् 
कोऽिप भारतीयः त�याः भाषायाः सं�कारवशात् एव सं�कृतभाषां सुखेन अवगतु ंशkोित । 

तथा च सरलं क/ठनिमित वा िनधा7रणे tोतॄणाम् अवगमनानवगमने एव िनिम^भूते इित आगतम् । तF 
पुनः अय ं��ः उदिेत । ….. क:न महािवRान् सं�कृतेन Pव�तवान् । त4समाः पिWडताः, ति=छ0याः च तत् 
अवगतुं श\ाः, यतः तेषां तादशृम् उ^म ंसं�कृतZानम् अि�त । पुनः पुनः त�य मुखात् तादशृभाषणtवणेन ते तु 
तदीयां भाषाम् अवगतुं �लेशं न अनुभवेयुः ।  �कम् एतां भाषां वय ंसरलां भावियतुम् अहHम ? न खलु ? सा 
भाषा अ4यतं क/ठना अिप भिवतुम् अह7ित । केषािpत् द0ृlा सा दबु¦धा अिप भवेत् ।  

कैि:त् पािWड4य�कष7�दश7नाय लेखने सामायजनानाम् अप/रिचताः शSदाः �युXयते । ’4वया िनद¦षं 
किथतम्’ इित व\Pे ‘tीमतानादीनवमgयधािय’ इित क_यते । ’दोष आदीनवः �ो\ः’ इित कोशं यः जानाित सः 
एव एत�य वा�य�य ता4पयV प/रजानाित । ’एतत् असिदcधम्’ इित व\Pे ‘एतदRापरम्’ इित केचन कथयित । 
’िविच�क4सा तु संशयः । सदहेRापरौ च’ इित कोश ंयः जानाित सः एव अ�य ता4पय7म् अवग=छित । केचन 
दीघ7समासान् ि�ल%सिधबधां: कुव7ित । (एच्. िव. नागराजराव्, सुधमा$-सFपादक`यम्, ३.८.१६) एतादशृी 
�वृि^ः भाषायाः दबु¦धताम् एव सDपादयेत्, नायत् �कमिप ।  

एवं त�ह सरलतािनणा7यकः मानदWडः कः भवेत् ?  
२२२२....२२२२. . . . सरलतािनणा	यकःसरलतािनणा	यकःसरलतािनणा	यकःसरलतािनणा	यकः    मानद>डःमानद>डःमानद>डःमानद>डः    
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यं सं�कृतभाषा�योगं tु4वा सामायसं�कृतZानवान् सं�कृताgयासी, सं�कृतानिभZः वा अथ7म् अवगतुं शkुयात् 
तदवे सरलसं�कृतं नाम इित सामायतः व\ंु शkुयाम वयम ्।    

व�तुतः सरलसं�कृते अिप �तरRयं भवित - अवगमनयोcयः  �योगयोcयः चेित ।  
अBपय7तं येन सा2ात् सं�कृत�य अOययनं न कृतं तादशृः जनः अिप यत् tु4वा कथियतुः आशय ं�लेशं िवना 

सDयक् अवगतुं शkुयात्, सः भवित अवगमनयो@यःअवगमनयो@यःअवगमनयो@यःअवगमनयो@यः    �तरः�तरः�तरः�तरः ।  
सामायसं�कृतZानवान् सं�कृताgयासी कि:त् यं �तरम् अवलDSय �व�य भावान् िवना �लेशम ्

अिभP�ियतुं शkुयात् सः भवित �योगयो�योगयो�योगयो�योगयो@यः@यः@यः@यः    �तरः�तरः�तरः�तरः इित । 
अवगमनाय सामायः tवणसं�कारः, केषािpत् सं�कृतशSदानां प/रचयः, अवगतPम् इित अिभलाषः 

इ4यादयः अपेEयते । अि�मन् �तरे tॊFा भाषािनयमानां �प%Zानं �ा#Pं न भवित । ता4पय7GहणमाFम् अF 
इ0यते । व\ा tोतृGा[ान् एव शSदान्, tॊतृGा[ां शैल� च अवलDSय वेगेन िवना सािभनयं य�द सं�कृतेन वदते ्
त�ह अनधीतसं�कृतः अिप tॊता सं�कृतम् अवगतुं शkुयात् एव । 

�योगयोcयता �ा#Pा चेत ्तु भाषािनयमाः �प%तया ZातPाः एव भवित । िनयमZानमाFेण अिप न 
अलम,् अिप तु तेषां िनयमानां �योगकौशलम् अिप तेन आ#Pं भवित । अतः �यो�Fा िनयततया क:न 
भाषाgयासः अिप करणीयः भवित एव । अतः �योगयोcय�तर�ाि#ः प/रtमसापे2ः । 

एवं चेत् अनधीतसं�कृतः अिप जनः अ�मािभः उ\ं यथा अवग=छेत् तथा कतुV सं�कृतं सरलीकृ4य �यो\P ं
�कम् इित क:न ��ः उ4प?ः भवेत् । न तथा । सं�कृत�य सरलीकरणं (simplifiying) न उिचतं, न अपेि2तं च । 
सारuयं सं�कृते इदानीमेव अि�त । अF उदाहरणJपेण महाभा0य�योगाः, शTकराचाय7भा0¢�योगाः च ब�धा 
दश7ियतुं श�याः । �कतु आ बहोः कालात् ब�िभः कारणैः तत् सरलं (Simple) मुखं �द�शतं न अभवत् । अधुना 
अ�मािभः त�य �दश7न ंकरणीयम्, तावदवे । एवं चेत ्सं�कृत�य सरलमुख�य �दश7नाय अ�मािभः केचन उपायाः 
अनुसत7Pाः भवित । यथा - प/रिमतानामेव शSदानां ��यापदानां च उपयोगः, सJपाणामेव शSदानां 
��यापदानां च उपयोगः इ4यादयः । त?ाम भाषा�योगकता7 �वि�मन् महित Zाने सित अिप तF अ4यuपमेव 
भागम् उपयुXय Pवहारं कुया7त् । एतदथV तेन बुि@पूव7कतया िवशेष�यeः एव करणीयः भवित ।  

सरलमानकसं�कृत�य सामायिनयमान् पfयाम तावत् -  
२२२२....३३३३. . . . सरलमानकस�ंकृत�यसरलमानकस�ंकृत�यसरलमानकस�ंकृत�यसरलमानकस�ंकृत�य    सामा<यिनयमाःसामा<यिनयमाःसामा<यिनयमाःसामा<यिनयमाः    

*  अजतेषु हलतेषु च ि�थताः सामायशSदाः �यो\Pाः, केचन सव7नामशSदाः च । 
*  सुबतेषु अधोिन|द%�कारकाः शSदाः �वीकाया7ः भिवतुम् अह7ित -  
 संZाशSदाः, जाितगुणवचकाः शSदाः, uयुट्-घञ-्अच-्ि\न्-�भृतयः शSदाः,  भाववाचकाः शSदाः,  

  सDबधवाचकाः शSदाः, - सTQयावाचकाः पूरण�4ययाताः च शSदाः इ4यादयः । 
*  दशस ुलकारेषु लट्-लोट्-लृट्-लकाराः �यो\Pाः । भूतकाले \-\व4वोः �योगः भिवतुम्   

  अह7ित । �गत�तरे िविधिलङ्-लकारः लङ्-लकारः (उपसग7रिहतधातूनाम्) च �यो\ंु श�यः । 
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*  धातुषु �थम-चतुथ7-ष--दशमगणेषु (१, ४, ६, १०) प/ठताः पर�मैप�दनः धातवः �यो\Pाः । 
  अयगणीयानाम् अपे2ायां स4यां uयुडतेन सह भाववाचक�4यययु\ेन अयेन सह वा ‘करोित’ इ4य�य 
  �योगः कतुV श�यः । आ4मनेपद�थले अिप एवमेव भिवतुम् अह7ित । (औिच4यम् अनुसृ4य �योगः  
  िनणHतPः) – उदा - शेत े– शयनं करोित । 

*  सोपसग7धातूनां �योगतः कां:न एव धातून् अवलDSय ब¡िन ��यापदािन िनमा7तुं श�यािन । 
*  करोित-जानाित-गृ«ाित-अि�त-ददाित-रोचते�भृतयः िवशेषधातु4वेन �यो\Pाः । 
*  �4वा-तुमुनादयः �ाथिमक�तरे, uयप-्शFादयः �गत�तरे च �यो\ंु श�याः । 
*  'आगDयताम्’ इ4यादयः वचोिवि=छि^Jपेण (ईिडयम् Jपेण) �यो\ंु श�याः । 
*  यF यF श�यं तF सव7F अPयपदानां �योगः िचतनीयः । 
*  �योगयोcयः �तरः मनिस �थापनीयः । (तदा तु अवगमनयोcयता तु िस@ा भवेत् एव ।) अतः शSदानां 

  Pाकरणिनयमानां वा �वीकरणावसरे �योगयोcय4वं �ाथDयम् आवहते् । अपवादरिहताः एव िनयमाः 
  �श�यते । अथवा अuपापवादयु\ाः वा िनयमाः �वीकत7Pाः । अपवादब�लाः िनयमाः का/ठयाय  
  भवित । 

* ये सरलतासDब@ाः िनयमाः िच4यते ते पािणिनिनयमानुगुणाः एव �युः ।   
 पािणिनिनयमबिहभू7तः अंशः असाधुवेन अपशSद4वेन च प/रगWयते । 

सरलसंकृते अिप �तरRयं �तरFयं वा िचतियतुं श�यम् । ये भाषाgयासम् आरSधवतः �युः, त?ाम 
अ4यuपमेव भाषां जानीयुः तेषां िनिम^ं परम�ाथिमक�तरः, �किpदिधकं ये जानीयुः तेषां िनिम^म् 
अuप�गत�तरः, इतोऽिप अिधकं ये जानीयुः तेषां िनिम^ं �गत�तरः चेित �तरFयं िचतियतुं श�यम् । 

२२२२....३३३३....११११. . . . परम�ाथिमकःपरम�ाथिमकःपरम�ाथिमकःपरम�ाथिमकः    �तरः�तरः�तरः�तरः    
२२२२....३३३३....११११....११११. . . . अज<तशAदाअज<तशAदाअज<तशAदाअज<तशAदानाम्नाम्नाम्नाम्    एवएवएवएव    �योगः�योगः�योगः�योगः        

अजतशSदाः यथा, तथा सं�कृते हलतशSदाः अिप बहवः सित । तेषां सवHषाम् अिप Jपािण िविभ?ािन 
भवित । अजतशSदषे ुअिप अतभेदने Jपािण िभBते । सरलसं�कृते याव=छ�यम् अजतशSदानाम् एव �योगः 
करणीयः । तFािप अकारातपुंिलTगशSदानाम्, अकारातनपुंसकिलTग-शSदानाम्, आकारात-ईकारात-
UीिलTगशSदानां च �योगः करणीयः । यथा -  
(अ)     अकारातपुंिलTगशSदाः - बालकः, वृ2ः, माग7ः, आपणः, अOयापकः, िवBालयः, काया7लयः, सोदरः, 

जनकः इ4यादयः । 
(आ) अकारातनपुंसकिलTगशSदाः - फलम्, नगरम्, पु0पम्, वातायनम्, Rारम्, भवनम् इ4यादयः । 
(इ)    आकाराताः ईकाराताः च UीिलTगशSदाः - लता, माला, शाला, बािलका, मिहला, भाषा इ4यादयः, 

लेखनी, अTकनी, भिगनी, जननी, िवB�थनी,  नदी इ4यादयः च । 
एतदF �मारियतुम् इ0यते यत् सव�ः अिप �माण4वेन अgयुपगDयमाने Pवहार�ितिनिधभूते अमरकोषे अिप 

एतादशृाः चतु�वधशSदाः एव आिध�येन (�ायः ८० %) सित इित । अ�मात् �प% ंयत् Pवहारे एते चतु�वधाः 
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शSदाः एव आिध�येन सित इित, एतेषां चतु�वधानां केषािpत् सव7ना�ां केषािpत् अPयानां च आधारेण 
सव7िवधाः अिप अिभ�ायाः िवना �लेशं िवना दोषं च �काशियतुं श�याः इित । अतः एतैः चतु�वधैः एव शSदःै 
Pवहारं िनव¦ढंु �यeः करणीयः, येन tोतुः  �यो\ुः च tमः िनतरां यूनः भवेत् ।  

कुFिचत् शSदः अकारातः नाि�त चेदिप त�य अय�य शSद�य योजनेन अकारात4वं साधियतुं श�यते । 
यथा - राजन् इित नकारातः शSदः । �कतु समासे कृते सित सः अकारातः भवित । (राजाह�सिखgय%च्) अतः 
अ�मािभः हलतः राजशSदः यF �यो\Pः; तF सव7F अकारातः महाराजशSदः �यो\ंु श�यः । एवमेव हलतः 
’सु�त्’शSदः यF �यो\Pः तF अजतः ’िमF’शSदः �यो\ंु श�यः । अयािन उदाहरणािन यथा - मुिनः - 
मुिनवरः, व2ः - व2ः�थलम् इ4यादयः । 

२२२२....३३३३....११११....२२२२. . . . पया	यशAदानांपया	यशAदानांपया	यशAदानांपया	यशAदानां    �योगे�योगे�योगे�योगे    िच<तनम्िच<तनम्िच<तनम्िच<तनम्        
एकमेव अथV बोधयतः समानाथ7काः शSदाः (पया7यशSदाः) सं�कृते भवित बहवः । कमिप अथV बोधियतुं 

क:न शSदः यदा �वीकत7Pः भवित तदा अ�मािभः तदथ7केषु पया7यशSदषेु अकारातः शSदः एव �वीकत7Pः । 
यथा - हि�तन्, क/रन् इ4यादयः बहवः शSदाः सित चेदिप अ�मािभः तम् अथV बोधियतुं गजः इ4येषः अकारातः 
शSदः एव �वीकत7Pः ।  

एवमेव जलमुक्, जलदः, वा/रदः, अDबुभृत् इ4या�दषु ब�षु शSदषे ु स4सु अिप अ�मािभः मेघः इित 
अकारातः शSदः एव �वीकत7Pः ।  

अनेन �कारेण चतु�वधानाम् एव शSदानां �योगेण महत् सारuयं िस@ ंभवित ।  
समानाथ7काः अकाराताः एव बहवः शSदाः �युः कदािचत् । यथा - गजः, इभः, िRपः, वारणः इ4यादयः । 

तदा तु तेषु शSदषे ुमातृभाषायां यः सं�कृतशSदः �िस@ः अि�त सः एव �वीकरणीयः । उप/र उ\े उदाहरणे गजः 
इित शSदः एव अ4यतं �िस@ः अि�त । �ायः मातृभाषायाम् अिप �यु\ः भवित । अतः सः एव �वीकरणीयः, न 
तु अ�िस@ाः इभादयः ।  
मातृभाषायां ये सं�कृतशSदाः �युः तेषाम् एव �वीकरणात् tोता िवना �लेशम् अथ7म्  अवग=छित । एते सवH 

शSदाः मया Zायते इित बुि@ः ति�मन् उपजायते । तदा सहजतया सं�कृत�य सरलतां मनसा अgयुपग=छित सः । 
सं�कृत�य अनिभZान् उ�6fय कथनसमये तु अयम् अंशः िनतराम् उपकारकः । िवBालये अOयापनसमये, 
सामायान् उ�6fय लेखनसमये कथनसमये च अयमेव अंशः तारकः । 

एकमेव अथV बोधियतुं िविभ?ानां ब¡नां शSदानां �योगः सं�कृतभाषायां �ायेण ��यते । तादशृेषु अवसरेषु 
tोतॄणां मनिस सDभाPं dमं िनवारियतुं सरलसं�कृते एकि�मन् अथH एकः एव शSदः �यो\Pः । अतपय7तमिप 
त�य एव शSद�य �योगः करणीयः । एकि�मन् वा�य ेमेघः इित, अयि�मन् वा�ये जलदः इित, अपरि�मन् वा�य े 
वा/रदः इित, पुनः अयि�मन् जलमुक् इित च य�द �युXयते त�ह अनधीतसं�कृतः जनः िन:येन dा*त �ा�ॊित । 
अतः एकि�मन् अथH एकः एव शSदः इ4येतत् िनयम4वेन एव �वीकतुV श�यते ।  

ईदशृः अपरः अिप िनयमः भिवतुम् अह7ित - एकः शSदः एकि�मन् अथH एव इित । नानाथ7काः शSदाः अनेके 
सं�कृते �िस@ाः । यथा - ह/रः इ4य�य शSद�य िव0णुः, सूय7ः, *सहः, किपः इ4यादयः अनेके अथा7ः भवित । 
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अ�मािभः तु िव0णुः इित एकि�मन् अथH एव त�य शSद�य �योगः करणीयः । तदा तु अ�मािभः यF यF ह/रः इित 
शSदः �यु\ः भवित तF सव7F tोता िव0णुः इित समानम् एकमेव अथV गृ«ाित । तदा त�य भूयान् एव �लेशः 
िनवा/रतः भवित ।  

२२२२....३३३३....११११....३३३३. . . . यु�मदथCयु�मदथCयु�मदथCयु�मदथC    भवDछAद�यभवDछAद�यभवDछAद�यभवDछAद�य    �योगः�योगः�योगः�योगः        
�थमपुLषः मOयमपुLषः उ^मपुLषः चेित Fयः पुLषाः सं�कृतभाषायां �युXयते इित वय ंजानीमः एव । 

तF अ�म=छSद�य �योगः यदा ��यते तदा उ^मपुLष�य �योगः एव करणीयः इ4यिप वयं जानीमः । 
उ^मपुLष�य �योगं िवना Pवहारः एव न सDभवित । (सDभाPेत चेदिप महता क%ने करणीयः भवित । यथा - 
’अह ंग=छािम’ इ4यथH ’अय ंजनः ग=छित’ इ4येतादशृः असहजः �योगः करणीयः भवित । तथा कृतं चेत ् तF 
कृिFमता अिप अनुभूयते ।) यु0म=छSद�य �योगः यदा ��यते तदा तु मOयमपुLष�य �योगः एव करणीयः इित 
Pाकरणिनयमः अि�त । (यु0मBुपपदे समानािधकरणे �थािनयिप मOयमः - १-४-१०५) सरलसं�कृते अ�मािभः 
यु0म=छSद�य �योगः परम�ाथिमक�तरे प/रहतुV श�यः । त?ाम यF यF यु0म=छSद�य �योगः करणीयः भवित 
तF सव7F भव=छSद�य �योगः भिवतुम् अह7ित । एवं ��यते चेत् �4येकं धातोः �ितलकारं मOयमपुLष�य Fीिण 
Jपािण िवहाय एव अ�मािभः Pवहारः कतुV श�यते । यतः भव=छSद�य योगे तु मOयमपुLष�य �योगः करणीयः 
नाि�त । तदा तु ’शेष े �थमः’ इित सूFम् अवलDSय �थमपुLष�य �योगः । तथा ��यते चेत् �थमपुLषः, 
उ^मपुLषः चेित पुLषRय�य �योगेण एव सव7मिप Pवहारं कतुV शkुमः । एवं �योगावसरे अ�मािभः यु0मदथ7ः न 
प/र4य\ः, परतु तम् अथV वय ंभव=छSद�योगेण वदतः �मः इित न िव�मत7Pम् ।  
एवं चेत् यF यF यु0म=छSदः �यो\Pः भवित तF सव7F भव=छSद�य �योगः औिच4यम् आवहित �कम् इित 
क:न ��ः भिवतुम् अह7ित । राजा सेवकम् उ�6fय भव=छSद ं�यो\ुम् अह7ित �कम्, गुLः िश0यम् उ�6fय, Xये-ः 
बालम् उ�6fय वा यु0म=छSद�य �थाने भव=छSद�य �योगं य�द करोित त�ह तत् उिचतं �कम् इित केचन ��ाः 
सDभवेयुः एव । परतु तिRषये महती िचता न  करणीया । यतः �ाचीनैः किविभः अयैः चािप तF तF तादशृाः 
�योगाः कृताः सित एव । कािलदास�भृितिभः महाकिविभः अिप यु0म=छSद�य भव=छSद�य च समाने अथH 
�योगः कृतः दfृयते । समाने �ोके समानं कता7रम् उ�6fय सकृत् यु0म=छSदेन, ततः भव=छSदने च िनदHशः कृतः 
दfृयते ।  

यथा - ’स 4वं िनवत7�व िवहाय ल{ां गुरोभ7वान् द�शतिश0यभि\ः ।’ - (रघुवंशे िRतीयसगH)   
अF *सहः महाराजं �दलीपम् उ�6fय आदौ ’4वम्’ इित यु0म=छSद�योगं कृ4वा ततः ’भवान्’ इित 

भव=छSद�योगं करोित । 
सेवकजनेषु भव=छSद�य �योगिवषये महाकवेः कािलदास�य �योगमेव उदाहतुV शkुमः । अिभZान-

शाकुतले महाराजः द0ुयतः सेवकजनम् उ�6fय भव=छSद�योगं करोित । तथा -  
राजा - (प/रजनं िवलो�य) अपनयतु भव4यो मृगयावेषम्  इित । - िRतीये अTके । 
पpतFा�दषु Gथेषु अिप तादशृािन ब¡िन उदाहरणािन दfृयते । अतः यु0म=छSद�य �थाने भव=छSद�य 

�योगे िश%�योग�ामाWयम् अि�त एव, शाUसDमितः चािप अि�त इित िनणHतुं श�यते । 
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२२२२....३३३३....११११....४४४४. . . . एकवचनएकवचनएकवचनएकवचन----बGवचनयोःबGवचनयोःबGवचनयोःबGवचनयोः    �योगः�योगः�योगः�योगः        
एकवचनं  िRवचनं ब�वचनं चेित Fीिण वचनािन सं�कृतभाषायां सित । व�तुतः जगतः कासुिचत् एव 

भाषासु िRवचनम् अि�त । अतः सं�कृते िRवचन�य �योगे �ाथिमकाः अgयािसनः मु[ित । �मादम् अिप  
कुव7ित । सरलसं�कृत�योगावसरे वय ं िRवचन�य �योगं प/रहरामः चेत् वरम् । यतः कत7/र�योगे कतृ7पद ं
िRवचनातं �यु\ं चेत् तदनुसारेण ��यापदमिप िRवचनातमेव �यो\Pम् । (यथा - बालकौ Gथं पठतः ।) 
कम7िण�योगे कम7पद ं िRवचनातं चेत् तदनुसारेण ��यापदमिप िRवचनातमेव �यो\Pम् । (यथा - बालकेन 
Gथौ पIेते ।) �कतु भाषा�योगकतु7ः मुखात् तािन िRवचनJपािण सुखेन न िन�सरित । तदा तु सः 
अधीतसं�कृतः चेत्, तेन मनिस एव ’पठित पठतः पठित...’ इ4येवं लकारJपाणां सकृत् आवत7नं कृ4वा, 
िRवचनJपं �मृ4वा अनतरं व\Pं भवित । तFािप, सवH तािन Jपिण न �मरित । िवRांसः अिप 
ललकारJपािण कदािचत् �मरेयुः चेदिप अयलकारJपेषु �ायः �माBित, अgयास�य अभावात् । अतः व\ुः 
द0ृlा अिप िRवचन�य �योगः �लेशाय । tोतुः द0ृlा तु इतोऽिप �लेशाय । यतः मातृभाषायां त�य �योगः 
नाि�त इ4यतः tॊता तदवगमने �लेशम् अनुभिव0यित एव । अतः सामायPवहारे िRवचन�य प/रहारः एव 
tेयस े।  

एवं चेत् िRवचनJप�य अथ7�य कथनं कथम्  इित ��ः समुbवित । तदा तु उपायातरम् आtयणीयम् । 
’Rयम् ’ इ4य�य योजनेन त�य एव अथ7�य आिव0करणं कतुV श�यते ।  

यथा - ’बालकौ’ इित व\Pे ’बालकRयम्’ इित, ’बािलके’ इित व\Pे ’बािलकाRयम्’ इित, ’फले’ इित 
व\Pे ’फलRयम्’ इित च व\ंु श�यते । तदा तु बालकRयम् अि�त, बािलकाRयम् अि�त, फलRयम् आनय इित 
एकवचनातं ��यापद ं�यो\Pम् ।  

एवं चेत् िRवचन�योगेण िवना एव वय ंसव7म ्अिप Pवहारं िनव¦ढंु शkुयाम; तदा तु �ितलकारं Fीिण 
िRवचनJपािण Pवहारे अपेि2तािन न भवित ।  

एतावता अ�मािभः िRवचन�य प/र4यागः कृतः इित न िचतनीयम् । सरलसं�कृत�योगावसरे, तFािप 
पूव¦\ेषु िFषु �तरेषु �थम�तरRये िRवचन�य प/रहारः कृतः चेत् अिप Pवहारे कािप 2ितः न भवित इ4येव   
ता4पय7म् । इ4थं च िRवचन�य मOयमपुLष�य च प/रहारेण लकारJपेषु महत् लाघवं सDपा�दतं भवित ।  

यथा -  पठित  पठतः  पठित 
 पठिस  पठथः  पठथ 
 पठािम  पठावः  पठामः 
इ4येतेषु पठधातोः नवसु ललकारJपेषु ’पठित, पठित, पठािम, पठामः’ - इ4येतािन च4वा/र एव Jपािण 

Pवहारे पया7#ािन भवित । तैः चतु�भः एव Jपैः वय ंसव7िवधम् अिप आशयं �काशियतुं शkुमः ।  
एवं चेत ् ’आवां ग=छावः’ इ4यिभ�ायः कथं व\Pः इित चेत् ’वयं ग=छामः’ इ4येव उ^रम् । एतादशृाः 

�योगाः (यF Rयोः गमनं व\Pम् अि�त तFािप ब�वचन�य �योगः) सं�कृतसािह4ये, िविश0य नाटका�दषु 
िवपुलतया दfृयते । अतः तथा �योगः न दोषाय ।  



18 सरलमानकसं	कृतम् 
 

अय� सरलसं�कृतं यदा अgय�तं भवित, जनमानसे Jढं च भवित तदनतरं तु अपे2ायां स4यां िRवचन�य, 
मOयमपुLष�य वा पाठनं कतुV श�यते एव । तदा तयोः पाठने अिधकः �लेशः अिप न भवेत् । केवलं �ाथिमक�तरे 
यF च सरलसं�कृत�य एव �योगः करणीयः अि�त तF एतयोः प/रहारः करणीयः इ4येव अ�माकम् आशयः ।  

२२२२....३३३३....११११....५५५५. . . . िवभिHिवषयेिवभिHिवषयेिवभिHिवषयेिवभिHिवषये    सारIयम्सारIयम्सारIयम्सारIयम्        
िवभि\�4ययातेन यः अथ7ः बोOयेत सः एव अथ7ः ®िचत् अPयेन अिप बोOयते । तादशृे अवसरे अPय�य 

उपादानमेव tेयस े । तBथा - ‘तः’ इ4येतत् पpDयथH �यो\ंु श�यम् । यथा - Gामतः, िवBालयतः, शालातः, 
आपणतः, नदीतः, नगरतः, काशीतः, वृ2तः इ4येवमादयः । तदा तु अत-िलTगा�दकारणतः यः Jपभेदः �यात् सः 
िनवारियतुं श�यः, येन �यो�Fा यथा सारuयम् अनुभूयेत तथैव अवगFा अिप �लेशं िवना अथ7ः अवगDयेत । 
�ाितप�दकात् तिसल्, तस् वा तF । (सव7नामशSदgेयः तिसल् िविहतः । तिb?ॆgयः तस्  । तस् तु ’आBा�दgयः 
तस्’ इित वा�तकेन)  ’शालायाः’ इ4य�य tवणात् पpमी उत ष-ी इित dमः । ’तः’ इ4य�य योगे तु �प%ता । 

एवमेव िनिम^ाथH ’कृते’ इ4य�य �योगः भिवतुम् अह7ित । (ततः पूवV ष0Iतं पद ं�यो\Pम् ) 
२२२२....३३३३....११११....६६६६. . . . भूलकालाथCभूलकालाथCभूलकालाथCभूलकालाथC    कृद<त�योगःकृद<त�योगःकृद<त�योगःकृद<त�योगः    

भूतकालाथV बोधियतुं सामायतः लTलकार�य �योगः ��यते ।  
यथा - पठधातुः -  
 अपठत ्  अपठताम्   अपठन ् 
 अपठः  अपठतम्  अपठत  
 अपठम्   अपठाव  अपठाम 
एषु नवसु Jपेषु पूवV यथा सूिचतं तथा िRवचन�य मOयमपुLष�य च प/रहारः कृतः चेत् अिप ’अपठत,् 

अपठन,् अपठम,् अपठाम’ इ4येतेषां चतुणाV Jपाणां �योगः ��यते । परतु �ाथिमकाः अgयािसनः सवHषां 
धातूनाम् (कृ-करोित, t-ुशृणोित, Gह-गृ«ाित, Zा-जानाित इ4यादीनाम्) एतेषां Jपाणां Zाने �योगे च �लेशम् 
अनुभवित । अय� धातुः य�द उपसग7सिहतः भवित त�ह तु इतोऽिप अिधकः �लेशः भवित । यतः तF लTलकारे 
धातोः पूव7म् अडागमः भवित । सः आगमः उपसगा7त् अनतरं धातोः पूवV च भवित । तत्र पुनः सधेः अवसरः 
अि�त चेत् सिधः अिप अवfयमेव करणीयः भवित ।  

यथा -  लKलकारःलKलकारःलKलकारःलKलकारः                                                लLलकारःलLलकारःलLलकारःलLलकारः     
 ग=छित    अग=छत् 
 आग=छित   आ + अग=छत्   = आग=छत् । 
 �ितग=छित   �ित + अग=छत् = �4यग=छत् ।  
 अनुग=छित   अनु + अग=छत्  = अवग=छत् ।  
 अवग=छित   अव + अग=छत्  = अवाग=छत् ।  
 िनग7=छित   िनर् + अग=छत् = िनरग=छत् । 
 िनि:नोित   िनस् + अिचनोत् = िनरिचनोत् ।   
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एतां ���याम् अजानतः �ाथिमकाः अgयािसनः तF ब�धा दोषं कुव7ित । अ�ितग=छत्, अिनग7=छत् ... 
इ4येवम् अपशSद�योगं कुव7ित । अय� �4यग=छत्, अवग=छत्, अवसरत्, �ादश7यत्, अTcयकरोत्, 
िनरिचनोत् इ4यादीनां Jपाणाम् अथा7वगमने अिप ते �लेशम् अनुभवित । (िनि:नोित - िनरिचनोत् इ4यF तु 
अधीतशाUाणाम् अिप सदहेः �यात् - िनसिचनोत् उत िनरिचनोत् इित । व�तुतः तु िनरिचनोत् इ4येव साधु 
Jपम् ) 

एत�य �लेश�य प/रहाराय अ�मािभः सरलसं�कृते लTलकार�य �योगः एव प/रहतुV श�यते । त�ह 
भूतकालाथ7ः कथं व\Pः ? इित चेत् ’\वतु’ इ4य�य भूतकृदत�य �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 भवित । उपसग7-
सिहतधातूनाम् अिप \वतु�4ययातािन Jपिण सरलािन एव । तािन उपसग7रिहतधातूनां \वतु�4ययातJपािण 
एव अनुसरित । यथा - गतवान् इव आगतवान्, �ितगतवान्, अनुगतवान्, िनग7तवान्, अवगतवान् इ4यादीिन ।  

अतः कृदत�य �योगेण महत् सारuयं िस@ ं भवित इ4यF संशयः नाि�त । �कतु लकारJप�य �योगे 
िलTगFये अिप समानम् एव Jपं �यो\ंु श�यते, अतः तF एव सारuयम् अिधकं खलु इित कािचत् आशTका 
भिवतुम् अह7ित । यBिप तत् स4यम्, तथािप लTलकार�योगे �थमपुLष-उ^मपुLषयोः Jपेषु पुनः भेदः भवित । 
यथा - सः अग=छत्, अहम् अग=छम् । सः अिप �यो�Fा ZातPः भवित । �कतु \वतु�4ययातस्य �योगे सा 
सम�या नाि�त । यथा - सः गतवान्, अह ं  गतवान् । अतः अF एव सारuयम् अिधकम् इित िनणHतुं श�यते । 
सोपसग7धातु�योगे महान् �लेशः इित तु पूव7मेव उ\म् । 

२२२२....३३३३....११११....७७७७. . . . च;वारःच;वारःच;वारःच;वारः    एवएवएवएव    लकाराःलकाराःलकाराःलकाराः        
लट्, िलट्, लुट्, लृट्, लेट्, लोट्, लङ्, िलङ्, लुङ्, लृङ् चेित दश लकाराः सं�कृते �िस@ाः सित । तेषु 

लेलकारः वेदमाFे �योगम् अह7ित । लोकPवहारे त�य �योगः नाि�त । तथािप िलTलकारः िविधिलङ् 
आशी�लङ् चेित िR�कारकः अि�त इ4यतः आह4य Pवहारे अिप दश लकाराः भवित एव । एवं चेत् एक�य 
धातोः कत7/र दशस ुलकारेषु आह4य नवितः (९०)  Jपािण भवित । 

 यथा - डु कृञ् करणे इित धातोः पर�मैपदे Jपािण एवं भवित - 
   ललकारे 
 करोित  कुLतः  कुव7ित 
 करोिष  कुLथः  कुLथ 
 करोिम  कुव7ः   कुम7ः 
   िललकारे 
 चकार  च�तुः  च�ुः 
 चकथ7  च�थुः  च� 
 चकार, चकर चकृव  चकृम 
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   लुलकारे 
 कता7  कता7रौ  कता7रः  
 कता7िस  कता7�थः  कता7�थ 
 कता7ि�म कता7�वः कता7�मः 
   लृलकारः 
 क/र0यित क/र0यतः  क/र0यित 
 क/र0यिस क/र0यथः क/र0यथ 
 क/र0यािम क/र0यावः क/र0यामः 
   लोलकारः 
 करोतु-कुLतात् कुLताम्  कुव7तु 
 कुL-कुLतात् कुLतम्  कुLत 
 करवािण करवाव  करवाम 
   लTलकारे 
 अकरोत्  अकुLताम् अकुव7न् 
 अकरोः  अकुLतम् अकुLत 
 अकरवम् अकुव7  अकुम7 
   िविधिलTलकारे  
 कुया7त्  कुया7ताम् कुयु7ः 
 कुया7ः  कुया7तम् कुया7त 
 कुया7म्  कुया7व  कुया7म 
  आशी�लTलकारे 
 ��यात्  ��या�ताम् ��यासुः 
 ��याः  ��या�तम् ��या�त 
 ��यासम् ��या�व ��या�म 
   लुTलकारे 
 अकाष�त् अका%7म् अकाषु7ः 
 अकाष�ः अका%7म् अका%7 
 अकाष7म् अका0व7  अका0म7 
   लृTलकारे 
 अक/र0यत् अक/र0यताम् अक/र0यन् 
 अक/र0यः अक/र0यतम् अक/र0यत 
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 अक/र0यम् अक/र0याव अक/र0याम । 
अयम् उभयपदी इ4यतः आ4मनेपदJपािण अिप (कुLते, च�े, कता7 (कता7से), क/र0यते, कुLताम्, अकुLत, 

कुव�त, कृषी%, अकृत, अक/र0यत इ4यादीिन) नवितसTQयाकािन भवित । यBिप कम7िण पुनः नवितः Jपिण 
भवित, तथािप अF कत7/रJपाणाम् एव प/रगणना कृता अि�त । एतेषु Jपेषु पूव¦\�कारेण िRवचन�य 
मOयमपुLष�य च प/रहारः कृतः चेत् अिप ४० + ४० Jपािण तु िश0यते एव । �4येकम् अिप धातोः एतावतां 
Jपाणां Zानं �मरणं �योगः वा सामायेन जनेन न श�यते एव । अतः सरलसं�कृते एतेषु केचन लकाराः प/रहतुV 
श�यते ।  

यथा - भिव0यदथH लृलकारः, लुलकारः च भवतः । वय ंभिव0यदथH  लृलकारम् एव �वीकुम7ः, न तु 
लुलकारम् । सः भिव0य4सामाये िविहतः, लुडथ7�य अिप सTGाहकः । भूतकालाथH लTलकारः, लुTलकारः, 
िललकारः चेित Fयः लकाराः सDभवित । वय ंभूतकालाथV \वतु�4ययात�य �योगेण वदामः इ4यतः ति�मन् 
अथH एतेषां Fयणाम् अिप लकाराणां प/रहारः कतुV श�यते । �ाथ7ना�दकम् अथV बोधियतुं लोलकार�य 
आवfयकता भवित । िवOयथV बोधियतुं िविधिलTलकारः अिप �वीकतुV श�येत । एवं ��यते चेत् तदा लट्, लृट्, 
लोट्, िविधिलङ् (�गत�तरे) इ4येतैः चतु�भः एव लकारैः वय ं सव7म् अिप Pवहारं िनव7त7ियतुं शkुयाम । 
लृTलकार�य अथ7मिप िलTलकार�य �योगेण व\ंु शkुमः । यथा -  

य�द भवान् आगिम0यत् त�ह अह ंधनम् अदा�यम् । (लृTलकार�य �योगः)  
य�द भवान् आग=छेत् त�ह अह ंधनं दBाम् । (िविधिलTलकार�य �योगः)  
यBिप अनयोः ता4पय7भेदः अि�त, तथािप स अuपः भेदः �गत�तरपय7तं न प/रगणनीयः । लृTलकार�य 

�योगाः अिप अ4यतं िवरलाः । �कतु तF भूते वा भािविन वा अ�य �योगः इित िनधा7रणाय पूवा7परसदभ7ः 
प/रशीलनीयः । सदरभ7प/रशीलने सित िविधिलT�योगेनािप ता4पय7म् अवगतुं श�यम् । �कp 
\वतु�4ययातJपेण सह असधातोः िविधिलTलकारJप�य �योगेण अिप एतम् आशयं व\ंु शkुमः । यथा - य�द 
भवान् आगतवान् �यात् त�ह अह ंद^वान ्�याम् ।  

एवं य�द ��येत त�ह चतुणाV लकाराणां चतु�भः Jपैः चेित िमिल4वा षोडशिभः Jपैः कृदतJपैः च सम�तं 
Pवहारं साधियतुं �भवामः ।  

२२२२....३३३३....११११....८८८८. . . . िचतानांिचतानांिचतानांिचतानां    धातूनाम्धातूनाम्धातूनाम्धातूनाम्    एवएवएवएव    �योगः�योगः�योगः�योगः    
पािणिनमतानुसारेण सं�कृते �ायः २००० धातवः सित । एषु बहवः धातवः समानाथ7काः । ते च धातवः 

gवा�दः, अदा�दः, जुहो4या�दः �दवा�दः, �वा�दः, तुदा�दः, Lधा�दः, तना�दः, °या�दः, चुरा�दः इ4येवं दशस ुगणेष ु
िवभ\ाः सित । त^±ण�य िवकरण�4ययम् अवलDSय �4येकं गणसय् धातूनां Jपािण िभ?ािन भवित । एवं 
िभ?ानां Jपाणां Zानं �मरणं चािप महते �लेशाय एव । अतः तिRषये सरलसं�कृतद0ृlा एवं िन:ेतुं श�यत े- 

� आ4मनेप�दधातूनाम् अपे2या पर�मैप�दधातूनां �योगः सुकरः । अतः पर�मैप�दनः धातवः एव �यो\Pाः ।  
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� पर�मैप�दषु धातुषु अिप Pवहारे येषाम् अ4यतम् उपयोगः भवित तादशृाः च4वा²रशत् पpाशत् वा धातवः 
चेतPाः । तेषाम् एव �योगः करणीयः परम�ाथिमक�तरे ।  अ4यतम् अिनवाया7ः प/रिमतसंQयाकाः केचन एव 
आ4मनेप�दधातवः अिप �वीकतुV श�यते �गत�तरे । 

� gवा�दगणीयानां (भवित), �दवा�दगणीयानां (दीPित), तुदा�दगणीयानां (तुदित), चुरा�दगणीयानां (चोरयित) 
च धातूनां Jपेष ु �ायः समानता अि�त । तेषु य�य क�यािप एक�य धातोः Jपािण Zातािन चेत ्अयेषां 
सवHषाम् अिप Jपािण Zातािन भवित । अतः एतेgयः चतुgय7ः एव गणेgयः धातवः चेतPाः ।   

एवं चेतुं योcयाः धातवः एते भिवतुम् अह7ित - 
१. gवा�दगणीयाः (पर�मैप�दनः धातवः) 
  भू स^ायाम्   -  भवित 
  खाद ृभ2णे  -  खादित 
  अच7 पूजायाम्  -  अच7ित 
  गDलृ गतौ  -  ग=छित 
  गज7 शSद े  -  गज7ित 
  अट गतौ  -  अटित 
  दिृशर् �े2णे  -  पfयित 
  इष इ=छायाम्   -  इ=छित 
  4यज हानौ  -  4यजित 
  पठ P�यायां वािच -  पठित 
  �yडृ िवहारे  -  �yडित 
  चर गितभ2णयोः -  चरित 
  िज जये   - जयित 
  र2 पालने  -  र2ित 
  हसे हसने  - हसित 
  Xवल दी#ौ  -  Xवलित 
  �मृ िचतायाम्  - �मरित 
  धृञ् धारणे  -  धरित 
  णीञ् �ापणे  -  नयित  
  पा पाने   - िपबित 
  -ा गितिनवृ^ौ   - ित-ित  
   t ुtवणे   - शृणोित  
  दशं दशन े  -  दशित  
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  वद P\ायां वािच  - वदित  
६. तुदा�दगणीयाः 
  िमल �ेषण े  - िमलित  
  िलख अ2रिवयासे  -  िलखित  
  �=छ Zी~सायाम्  - पृ=छित  
  िवश �वेशने   - (�)िवशित, (उप)िवशित 
१०. चुरा�दगणीयाः  
  चुर �तेये   - चोरयित  
  पीड अवगाहने   - पीडयित  
  तड आघाते   - ताडयित  
  िचित �मृ4याम्   - िचतयित  
  पूज पूजायाम्   - पूजयित  
  2ल शौचकम7िण  - 2ालयित  
  गण संQयाने   - गणयित 
एतान् अित/र=य अयगणेgयः केचन एव धातवः �वीकत7Pाः भवित । यथा -  
अदा�दगणतः - अस भुिव   - अि�त  
  L�दर् अtुिवमोचने  - रो�दित  
  (’रो�दित’ इ4यF य�द �लेशः त�ह ’रोदनं करोित’ इ4यिप �यो\ंु श�यम् ।) 
जुहो4या�दगणतः - डु दाञ् दाने  - ददाित  
�वा�दगणतः -  आ~लृ Pा#ौ   - आ�ोित  
तना�दगणतः -  डु कृञ् करणे   - करोित  
°या�दगणतः -  डु �yञ् oPिविनमये  - �yणाित  
  Gह उपादाने   - गृ«ाित 
  Zा अवबोधने   - जानाित  
Pवहारे अ4यतम् उपयोिगनाम् अयेषां ब¡नां धातूनाम् अथV तेषां धातूनां लकारJपाणां �योगम् अकृ4वा 

अिप त^@ातोः uयुट्-�4ययातJपेण सह ’करोित’ इ4य�य उपयोगेन िनJपियतुं शkुमः । यथा -  
  व�द अिभवादन�तु4योः - वदते   - वदनं करोित ।  
  यती �यe े  - यतते   - यe ंकरोित ।  
  मथ िवलोने   - मथित /म_नाित - मथनं करोित ।  
  �ाघृ कथने   - �ाघते   - �ाघनं करोित ।   
  जuप P\ायां वािच  - जuपित  - जuपनं करोित । 
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  �मु पादिव2ेपे   - �ाDयित  - �मणं करोित ।  
  मील िनमेषणे   - मीलित  - मीलनं करोित । 
  भाष P\ायां वािच  - भाषते   - भाषणं करोित ।  
  चव7 अदने   - चव7ते  - चव7णं करोित । 
  टु याचृ या=ञायाम्  -  याचित  - याचनं करोित ।  
  Oय ैिचतायाम्   - Oयायित  - Oयानं करोित । 
  तॄ ~लवनतरणयोः  - तरित   - तरणं करोित । 
  �वेञ् �पधा7यां शSद ेच  -  (आ)�वयित  - आ�वानं करोित ।  
  दहु �पूरणे   - दोिcध   - दोहनं करोित ।  
  शीङ् �व�े   - शेते   - शयनं करोित ।  
  िषवु ततुसताने  - सीPित  - सीवनं करोित ।  
  नृती गाFिव2ेपे  - नृ4यित   - नत7नं करोित । 
  िलप उपदहे े  - िलDपित  -  लेपनं करोित । 
  िषच 2रणे   - िसpित  - सेचनं करोित । 
  िभ�दर् िवदारणे  - िभनि^  - भेदनं करोित । 
  िछ�दर् Rधैीकरणे  - िछनि^  - छेदनं करोित ।  
  बध बधने   - ब³ाित  - बधनं करोित । 
  पुष पु%ौ   - पु0णाित  - पोषणं करोित ।  
  अथ7 उपया=ञायाम्  - (�)अथ7यते - �ाथ7नं करोित ।   
एवमेव Pवहारे अ4यतम् उपयोिगनाम् पुनः केषािpत् धातूनाम् अथ7म् अिप तेषां लकारJपाणाम् 

उपयोगम् अकृ4वा त^@ातोः \�4ययातेन Jपेण सह ’भवित’ इ4य�य उपयोगेन िनJपियतुं शkुमः । यथा -   
  फल िन0प^ौ   - फलित  - फिलतः भवित । 
  िञ भी भय े  - िबभेित  - भीतः भवित ।  
  पु0प िवकसने   - पु0~यित  - पुि0पतः भवित ।  
  िखद दैय े  - िखBते   - िख?ः भवित ।  
  शुष शोषणे   - शु0यित  - शु0कः भवित ।  
  तुष �ीतौ   - तु0यित   - तु%ः भवित ।  
  �ुध �ोधे   - �ुOयित  - �ु@ः भवित ।  
  शुध शौचे   - शुOयित   - शु@ः भवित ।  
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  िषधु संरा@ौ   - िसOयित  - िस@ः भवित । 
  णश अदश7ने   - नfयित  - न%ः भवित ।  
  शमु उपशमे   - शाDयित  - शातः भवित ।  
  tमु तपिस खेद ेच  - tाDयित  -  tातः भवित । 

एवं च प/रिमतसंQयाकानाम् एव धातूनां चतुणाV लकाराणां Jपैः, पुनः केषािpत् िचतानां धातूनां 
uयु�4ययातJपैः \�4ययातJपैः करोित-भव4योः अनु�योगेण च वयं सव7म ्अिप Pवहारं सDपादियतुं शkुमः ।  

सरलसं�कृतिवषये अवधातPाः अय ेकेचन अंशाः एवं सित – 
२२२२....३३३३....२२२२    अIप�अIप�अIप�अIप�गत�तरःगत�तरःगत�तरःगत�तरः    

अि�मन् �तरे पूव¦\ाः (परम�ाथिमक�तरे उ\ाः) सवH िनयमाः अिवताः भवित एव । तान् अित/र=य 
ि�थताः केचन िबदवः यथा – िविधिलTलकारः – सDभावनायां िवOयथH, लृङथH चेित ब�षु अवसरेषु अ�य 
लकार�य �योगः भिवतुम् अह7ित । एत�य Jपमिप नाितक/ठनम् । (साव7धातुक4वात्) अतः एति�मन् �तरे अ�य 
�योगः भिवतुम् अह7ित । 

- अजतेषु - ऋकारातः पुंिलTगः, ऋकारातः UीिलTगः, इकारात-उकारातौ पुंिस िUयां च 
- हलतेषु - तकारात�य �योगः भिवतुम् अह7ित । अतभेद ेस4यिप हलतेषु JपसाDयं भवित ब�धा । अतः 

एक�य शSद�य सादfृयेन अयेषां Jपाणाम् अgयूहनं न �लेशाय । 
- शFत-शानजतयोः �थमािवभ\ौ �योगः (पु.ं Uी.नपु) 
- �थमे, चतुथH, ष-,े दशम ेच गण ेअतभू7तानां २०-३० धातूनां �योगः । 
 

२२२२....३३३३....३३३३. . . . �गत�तरः�गत�तरः�गत�तरः�गत�तरः        
एतं �तरं �ा#वतः सं�कृताgयािसनः सं�कृतभाषया एव सवा7न् भावान् �काशियतुं समथा7ः भवित एव । 

अतः एति�मन् �तरे तेषां Zान�य िव�ताराय �यासः करणीयः । त�मात् पुनरिप केषािpत् धातूनां प/रचयः 
कारियतुं श�यः । कम7िण�योगः वत7माने िवOयथH तPदत-अनीयरतयोः प/रचयः च Zापियतुं श�यः । 
यु0म=छSदः, मOयमपुLषः, िRवचनम् इ4यादीनां प/रचयः अिप अि�मन् �तरे भिवतुम् अह7ित । 

२२२२....३३३३....४४४४....११११. . . . लघनूांलघनूांलघनूांलघनूां    वाNयानांवाNयानांवाNयानांवाNयानां    �योगः�योगः�योगः�योगः        
सरलसं�कृते याव=छ�यं लघूनां वा�यानाम् एव �योगः करणीयः । यतः वा�यं यथा यथा दीघV भवित तथा तथा 
अथा7वगमने �लेशः अिधकः भवित । वा�यानां संQया अिधका भवतु नाम, िचता न करणीया, परतु तािन µ�वािन 
भवेयुः ।     
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२२२२....३३३३....४४४४....२२२२. . . . स<8याOदिवषयेस<8याOदिवषयेस<8याOदिवषयेस<8याOदिवषये    ,व�था,व�था,व�था,व�था    ----    सि<धिवरिहतंसि<धिवरिहतंसि<धिवरिहतंसि<धिवरिहतं    वाNयम्वाNयम्वाNयम्वाNयम्    
सं�कृतभाषया Pवहारसमये �ाथिमक�तरे सिध: करणीय: उत न इित पृ=छित बहव: । ‘�ाथिमक�तरे न 

करणीय:’ इित अ�माकं मतम् ।  
 संिहतैकपद ेिन4या िन4या धातूपसग7यो:  
 िन4या समासे, वा�ये तु सा िवव2ामपे2ते’’  
इित वचनं तावत् सु�िस@म् । वा�ये सिध: िवव2ाधीन: । अत: सिधिवरिहत�य वा�य�य �योग: कृत: 

चेदिप न दोष: । सिधरिहता शैली अिप सारuय�य कारणम् । सिधयु\�य वा�य�य पद=छेद ेक%म् अनुभवत: 
नूतना: िचतयित यत् सं�कृतं क/ठनम् इित । यBिप का/ठयं वा�यशैलीगतं, तथािप तत् आरो~यते भाषायाम् । 
अत: सं�कृतं सरलम् इ4य�य भाव�य जागरणाथV सिधिवरिहता एव शैली आtयणीया । �कतु लोके यF अ�यeेन 
सिध: ��यते तF सिधयु\ा: शSदा: तथैव �यो\Pा: । त?ाम तFािप सधे: िनवारणाय �यास: करणीय: 
नाि�त ।  

कािनचन उदाहरणािन यथा - नाि�त, तथािप, कोऽिप, तFैव, तथैव, मा�तु, नावfयकम्, नैव, एवमेव, 
इ4यादय:, इ4यिप, त?ाम, इ4यु\े, इ4येवम्, कदािचदिप, कदािचदवे, ®िचदवे, इदानीमेव.... 

एतेषु सवHषु अिप उदाहरणेषु पदRयम् अि�त इित तु �फुटम् । पदयो: सिध: । लोके सिधयु\तया एव �ाय: 
�योग: एतेषाम् । अयमेव उ=यते - ‘अ�यeेन कृत: सिध:’ इित । एतेषां �योगावसरे सिधिव=छेद: (न अि�त, 
तथा अिप, क: अिप इ4येवम् ......) करणीय: नाि�त ।  

वा�ये सव7F य�द सिध: ��यते त�ह तत् वा�यं क/ठनं �यात् ।  
यथा - िवBालयेऽि�मन् ममा~येकfछाFोऽOययनTकरोित । 
इ4येतत् सिधभूिय-म् अि�त । एतदवे – ’िवBालये अि�मन् मम अिप एकः छाFः अOययनं करोित’ इित 

सिधरिहततया �यु\ं चेत् tोतारः सुखेन अवगतुं शkुवित । 
उदाहरणातरं यथा - तथा~यहिमदानीमागतुमशkुवि?वेदियतुिम=छािम यत्..... 
अF पदिवभाग: कथं करणीय: इ4यF िवZा: अिप �लेशम् अनुभवेयु: । िRवारं प/ठ4वा पदािन पृथक् कुयु7:   

ते । एवं ि�थते �ाथिमक�तरीयाणां का कथा ? एतदवे वा�यं - ‘तथािप अहम् इदानीम् आगतुम् अशkुवन ्
िनवेदियतुम् इ=छािम यत्’ इित य�द िलQयते त�ह प/ठता िवना �लेशं पठेत् । ‘इ4यु�4वािGमकायHऽ भवदBुु\:’ 
इ4येतत् एव वा�यं सिधरिहततया ’इित उ�4वा अिGमकायH अभवत् उBु\:’ इित य�द िलQयेत त�ह महत् 
आनुकूuयं �यात् एव ननु ? 
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वा�ये य�द सिध: ��येत त�ह अता�दZाने ब�F �लेश: �यात् अिप । यथा - ’काय7�मा जाता इित । ’ अF 
उभयF आकारातता उत िवसग7लोप: इित सदहे: �यात् । ‘एत=¶4वा’ (एतत् tु4वा) इ4या�दषु पदिवभाग: 
कyदशृ: �यात् इित Zातुं क%म् अनुभवेयु: सामाया: ।  

अय�, ये सवा7न् सधीन् जानीयु: ते एव पठित िलखित वदित च इित न । ये सधीन् न अधीतवत: 
तेऽिप पठने सDभाषणे वा �वृ^ा: भवेय:ु । वा�ये सिध: कृत: चेत् तादशृा: महत् क%म् अनुभवेयु: । सं�कृतं 
जनभाषा �यात् इित अपे2ा य�द �यात् त�ह सरला: एव िनयमा: अनुसरणीया: �ाथिमके �तरे । येषां िनयमानाम् 
अनुसरणं िवनािप सं�कृतेन Pवहार: श�य: ते िनयमा: िनवारणीया: इित तु पूव7म् उ\म् एव ।  

सं�कृतं क/ठनम् इित भाव: अB य�द केषािpत् मनिस �यात् त�ह तF सिधसमासादीिन अिप 
कारणभूतािन एव । य: सामायम् अथV Zातुम् इ=छित स: य�द अवया�दषु एव महातं �लेशम् अनुभवेत ्त�ह 
सं�कृताOययनं न अनुवत7येत् एव । सरलं मुखं द�शतं चेदवे त�य उ4साह: वधHत, स: सं�कृताOययने अG े�वतHत च ।  

२२२२....३३३३....४४४४....३३३३. . . . कत	Pर�योग�यकत	Pर�योग�यकत	Pर�योग�यकत	Pर�योग�य    आिधNयेनआिधNयेनआिधNयेनआिधNयेन    उपयोगःउपयोगःउपयोगःउपयोगः        
कत7/र�योगः, कम7िण�योगः, भावे�योगः च इित Fयः �योगाः सं�कृतभाषायां �िस@ाः सित । सं�कृते तु 

तेषां Fयाणाम् अिप �ायः समानतया उपयोगः भवित । सं�कृतZैः �ायः कम7िण�योगः आिध�येन ��यते । (यथा 
पूव7तने वा�ये !) अgयासवशात् सं�कारवशात् वा सवH अिप सं�कृतZाः कम7िण�योगम् एव आिध�येन कुव7ित । 
�कतु इदD�थमतया ये सं�कृतं शृWवित, अgयासं वा कुव7ित, ते �4येकम् अिप सं�कृतवा�यं �वमातृभाषािनब@ने 
वा�येन तुलयित । त�यां मातृभाषायां तु कम7िण�योगः िवरलतया एव �युXयते । अतः तयोः वा�ययोः िवयासे 
समानतां यदा न पfयित तदा ते अवfयमेव dाताः भवित । एत�य प/रहाराथ7म् अ�मािभः सरलसं�कृते 
कत7/र�योगः एव आिध�येन करणीयः । कम7िण�योगः भावे�योगः वा कादािच4कतया �यो\ंु श�यः । �कतु 
आिध�येन तु कत7/र�योगः एव करणीयः ।  

२२२२....३३३३....४४४४....४४४४. . . . अ<वयानसुारेणअ<वयानसुारेणअ<वयानसुारेणअ<वयानसुारेण    वाNय�यगेवाNय�यगेवाNय�यगेवाNय�यगे::::    
‘राम: गृह ंग=छित’ इ4यF आदौ कतृ7पदं, तत: कम7पदम,् अते ��यापदं च अि�त । �ाय: एषा आनुपूव� 

�ादिेशकभाषासु अिप दfृयते । सं�कृते अिप एत�या: एव शैuया: अनुसरणात् अवगमनं सुकरं भवित ।  
सं�कृतभाषायां कारकPव�थाया: �ाधायात् पदानां �थानप/रवत7ने कृते अिप अथ7�य न कािप हािन: । ‘गृह ं

ग=छित राम:’ ‘ग=छित गृह ंराम:’ ’ग=छित राम: गृहम्....’ इित कथिpत् वा�यं �युXयेत चेदिप अथ7: तु समान: । 
सव7Fािप राम: एव कता7, गृहमेव कम7, गमनम् एव ��या । �कतु आTcलभाषायाम् एवं नाि�त । Rama killed 

Ravana इित वा�ये राम: कता7, रावण: कम7 । अF रामरावणपदयो: �थानप/रवत7नात् कतृ7कम7णो: अिप प/रवत7नं 
भवित । अत: Ravana killed Rama इित य�द उ=यते त�ह तF रावण: कता7, रामः कम7 �यात् ।  
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कतृ7कमा7दीनां �थान�य अिनयत4वात् �ोका�दषु पदािन छदस: अनुगुणं यF®िचदिप िनवेfयते । तत: 
अवय ंकृ4वा अथ7: अवगDयत ेपाठकेन । एवं न करणीयं सामाये Pवहारे । अयासु �ादिेशकभाषासु यथा कता7 
आदौ, कम7 तत:, अते ��या च उ=यते तथैव आचरणीयम् अ�मािभ: ।  

सं�कृतभाषायां ‘न’कार: वा�यादौ �युXयते ब�F । यथा - ‘न सव¦ऽिप दशे: d%ाचारमय: जात: इित 
भावयाम: वयम ् । ’ एतादशृेषु वा�येषु (नञ्) ‘न’कार�य अवय: ‘भावयाम:’ इ4यनेन सह । अत: ‘न भावयाम:’ 
इित आशय: । �कतु ®िचत् वा�यादौ कृतं नकार�योगं िव�मृ4य अथ7: गृ[ते । तदा िवपरीताथ7�तीित: भिवतुम् 
अह7ित । अत: �ाथिमके �तरे एतादशृी शैली न आtयणीया । अवयानुसारेण एव पदानां �योगे अथा7वगम: �फुट: 
भवेत् ।  

२२२२....३३३३....४४४४....५५५५. . . . �योग�योग�योग�योग::::    
कत7/र�योग: कम7िण�योग:, भावे�येग: चेित �योगा: िF�कारका: । �ाथिमके �तरे ‘कत7/र�योग:’ एव 

करणीय: । यत: �ादिेशकभाषायां स: एव दfृयते आिध�येन । यBिप सं�कृतभाषायां कम7िण�योग�य �ाचुयV, 
तथािप कत7/र�योग�य एव अनुसरणं वरम् । यथा -  

अह ंगृह ंग=छािम ।  
स: गृह ंग=छित ।  
स: गृह ंगतवान् ।  
सा पाठं प/ठतवती ।  

२२२२....३३३३....४४४४....६६६६. . . . समाससमाससमाससमास::::    
सिधिवषये या नीित:, सा एव नीित: समासिवषये अिप । त?ाम अ�यeेन यF समास: �यात् तF एव 

सम�तपदािन �यो\Pािन । तदयF P�त�योग: एव करणीय: �ाथिमक�तरे । महाराजः, �धानमFी, 
मुQयमFी, कुलपितः, महानगरम्, �वतFता�दवसः, काया7लयः, मFालयः इ4यादीिन नामपद4वेन अतीव 
�िस@ािन सम�तपदािन तु तथैव �वीकत7Pािन । 

अ�यeेन समास�य उदाहरणािन यथा -  
दवेालय:, �दनद�शका, िशलामWडप:, सं�कृत�चार:, दWडदीप:, वण7लेखनी, दवेपूजा, पाकशाला, 

िव^कोष:, मािसकपिFका, िव+िवBालय:, सेवासं�था, यायाधीश:, उBानपालक:, �yडाTगणम्, +ासकोष:, 
रथो4सव:, वृषभशकट:, भूगोलम्, धूमकेतु:, करवUम्, केशसूची, ·ानगृहम्, मशकजालम्, शयन�को-:, 
��पिFका, �योगशाला, चलनिचFम्, मuलयु@म्, धन�यूत:, ·ानफेनकम्, अि¸पे/टका इ4यादीिन ।  

सुदीघा7णां सम�तपदानां �योगे सं�कृतकवीनां, तFािप गBकवीनां महती आसि\ः । आिध�येन समासानां 
�योगः गB�य ल2णम् इ4यिप मयते अलTकारशाUZाः । उ\म् अि�त यथा -  
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ओजः समासभूय�4वम् एतद ्गB�य जीिवतम् इित ।  
अतः एव बाणभ£ादयः �िस@ाः गBकवयः �वकृितषु अितदीघा7िण सम�तपदािन �यु\वतः सित ।  
तत् तु शोभनम् एव । �कतु ये वय ं tोतॄणां वाचकानां च सुखेन अवगमनम् इ=छामः तैः अ�मािभः 

समासानां �योगः अिप अ4यuप�माणेन एव करणीयः । तFािप �ाथिमकदशायां तु समासानां प/रहारः एव   
वरम् ।  

 
२२२२....३३३३....४४४४....७७७७. . . . िवमितिवमितिवमितिवमित: : : : िनराधारािनराधारािनराधारािनराधारा    

वा�ये सधे: अकरण�य िवषये केचन िवम*त �दश7यित । ‘संिहतैकपदे िन4या... सा िवव2ामपे2ते’ इित 
यBिप �ोके उ\ं, तथािप �ाचीनGथेषु सव7F सिधयु\�य एव �योग�य दश7नात् वा�ये अिप सिधयु\ा: एव 
�योगा: करणीया: इित तेषां कथनम् ।  

एकपद ेसमासे, �ोकेषु च सिध: सव7F भवतु । यत: तF संिहताया: िन4य4वमेव उ\ं शाUेण । �कतु वा�य े
तु सिध: (संिहता) िवव2ाधीन: । अत: सधे: अिवव2ा कृता चेत् न कोऽिप दोष: । काल�य आवfयकतां मनिस 
िनधाय, अOयेतॄणां �लेश�य िनवारणाय, सं�कृतं सरलम् इित भाव�य जागरणाय च अय ंमाग7: आtयणीय: । य�द 
सरल�य माग7�य अनुसरणे वय ं सं�कृतZा: म*त न कुया7म त�ह सं�कृत�य जनभाषा4वं कदािप न िस�Oयेत्, 
सं�कृत�य µास: अिप अवरो�धुं श�य: न �यात् च ।  

सव7F सिध: करणीय: एव इित ये वदित, ते सDभाषणे ]क तं िनयमम् अनुसरित ? अिGमपद�य 
आBवण7म् अवलDSय सिधकायV �वत7ते । सDभाषणावसरे भाषणावसरे वा भावस्य �ाधायं भवित इ4यत: मनिस 
आगतािन पदािन एकैकश: उ�ाय7ते, न तु अिGमं पद ंकyदशृं भवेत् इित िविच4य पूव7तनं पद ं�युXयते । तादशृेषु 
�थलेषु सिधिवरिहता: एव �योगा: ��यते । ‘सDभाषणा�दषु ®िचत् एवं भवेत्, �कतु लेखनावसरे त ु
सिधिनयमा: अवfयमेव अनुि¹यते अ�मािभ:’ इित उ^रं दBु: ते च इ4थं �%Pाः । लेखने वा�ये सिधः अवfय ं
भवेत् इित िनयमः ]क �वकिuपतः, उत शाUमया7दािस@ः इित ? शाUं तु वा�य ेसिधकरणे अकरणे वा �यो\ुः, 
लेखन�य च �वात�यं इित वदित । �योगे िवसिधः, लेखने सिधः इित िनयम�तु नाि�त । �वकिuपत�य िनयमः 
कथं साव7िFकः �यात् ? �कp एकि�म?ेव वा�य े क*�मि:त् भागे सिधः, क*�मि:त् भागे िवसिध: 
शाUकृिbः एव कृतः इित अG े सोदाहरणं �दश7िय0यते । अतः आवfयकताम् अनुसृ4य, अथा7त् 
सDबोOयमानtोतॄगण�य साम_य7म् अनुलEय सिधः वा िवसिधः वा काय7ः । सDभाषणा�दषु (केषुिचत् अवसरेषु) 
य�द स: िनयम: प/र4यXयते, त�ह काल�य आवfयकतां मनिस िनधाय, सं�कृत�य �साराय इतरFािप 4यXयताम् । 
िवरोध: न शाU�य, अिप तु मनस: । औदाय7म् आिtतं चेत ्सं�कृतािभवृ�OयथV महत् उपायनं द^ ंभवेत् ।  
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अF केचन वदित - ”राम: गृह ंग=छित’ इित यदा उ=यते तदवसरे संिहता न िववि2ता इित वदतः अिप 
‘राम:’ इित पदम् उ�ाय7 अिवलDबेन ‘गृहम्’ इित पदम ्उ�ारयित । तदवसरे अध7माFाकाला4मकं Pवधानं न 
भवित । अितशियत�य सामी~य�य सbावात् अवसानाभाव: िस@: । त�मात् सिध: अवfयमेव करणीय:’’  इित । 
अF उ=यते - ’वा�ये तु सा िवव2ामपे2ते’ इित वचन�य ता4पय7िमदम् । अि�त शाUे वा�यसं�कारप2ः, 
पदसं�कारप2ः इित प2Rयम् । पूव¦\ं वचनं वा�यसं�कारप2�य । वा�यसं�कारप2े वा�य�य अTगभूतािन 
पदािन संि��यते । त?ाम वा�यघटकभूतािन कित पदािन सित इित िनि:4य अिGमं पद ंप/रशीuय पूव7पद ं
संि��यते । अत: तF संिहता�दकं द0ृवा सिधकाया7�दकं ��यते । �कतु पदसं�कारप2े न अय ंिनयम: । ���याम् 
अवलDSय एकैकं पद ंसंि��यते । सं�कृतािन पदािन संयोXय वा�यं र=यते । अ�य ता4पयV यत् वा�यसं�कारप2े 
‘राम:’ गृहम्’ ‘ग=छित’ इित Fीिण अिप पदािन युगपत् एव संि��यते । अत: िवसग7�ाि#त: पूव7मेव सकार�य 
L4वम् उ4वं च सDभवित । अत: ’रामो गृह ं ग=छित’ इित Jप ं िस�Oयित । पदसं�कारप2े तु ‘राम:’ ‘गृहम्’ 
‘ग=छित’ इित Fीिण पाथ7�येन संि��यते । ‘राम:’ इ4य�य सं�कार�य समये पदातर�य असbावात् िवसग7: �ा#: 
एव । वा�ये िवसग7यु\ं पदमेव (राम: इित Jपेण यु\म्) �था~यते । अत: अF अिGमं पद ं �कम् अि�त इित न 
अवलो�यते । वैयाकरणमूध7येन नागेशेन एव इय ंPव�था �प%ीकृता प/रभाषेदशुेखरे ’अकृतPूहप/रभाषा’-
PाQयान�य अते । 

वा�ये अिप सिध: करणीय: एव इित य�द उ=यते त�ह ‘वा�ये सा िवव2ाम् अपे2ते’ इ4य�य िनयम�य 
उ=छेद: एव �यात् । समासा�दषु यथा तथैव अFािप इ4येव िस@4वात् िवव2ाधीनताकथनं िनरथ7कं भवेत ्। अत: 
’संिहतैकपद.े..’ इ4य�य परम�ामाWयम् अTगीकुव7ता अिप वा�ये सिधिवरिहत�योग: अिप अgयुपगतP: एव । 
लौ�ककािन वा�यािन शाUद0ृlा न �युXयते इ4यत:, व\ु: tोतु: च आनुकूuयद0ृlा �युXयते इ4यत: च 
सामायPवहारे सिधिवरिहत�य �योग�य एव परमौिच4यम् ।  

तथा च संिहतािवव2ायाः वा�ये वा�यसं�कारप2िवषयक4वेन, पदसं�कारप2े त�याः िवव2ायाः 
प/र4यागः एव । अत: सामायवा�य�योगावसरे पदसं�कारप2�य आtयणम् इित कथनात् सिधिवरिहतवा�य-
�योगशैuया: न ®ािप शाUिवरोिधता अिप । 

इदान� पुन: ��: उ�दयात् - ‘लोके Pवहारकाले वा�यसं�कारप2: आtयणीय:, उत पदसं�कारप2: ?’  
इित । व�तुत: अF उ^रं तु ‘उभयथा अिप’ इित । (पूव7पि2प2े अ�म4प2े चािप) यF अ�यeेन सिध:, तF 
सिधयु\मेव Jपं भवतु इित उ\ं ननु । अत: ‘तथािप’ ‘नैव’ ‘कोऽिप’ इ4या�दषु सधे: आtयणात् िस@ ंयत् 
वा�यसं�कारप2: आिtत: इित । ‘करोिम इित स: अवदत’् इ4या�दषु संिहताया: अिववि2त4वात् पदसं�कारप2: 
आिtत: इित िस@म् ।  
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®िचत् पदसं�कारप2:, ®िचत् वा�यसं�कारप2: च आtीयते लोके । इय ं परDपरा �ाचीनGथेषु 
(PाQयाना�दषु) अिप ब�F आिtता दfृयते । िRFािण उदाहरणािन यथा - 

� िस@ातकौमुBा: बालमनोरमाPाQयाने - ‘‘इको यणची4यF अिच इक: यण ् �या�द4यवगतम् । तF अचो 
वणा7तरािधकरण4वं न सDभवतीित सित स#Dयाtयणीया । अिच सित इको यण ् �या�दित । तF Pविहते 
अPविहते इको यण ् �ा#: । तत: सिमधिम4यF धकार�य Pविहते अकारे स4यिप मकारा�दकार�य यण ् 
�यात् । तथा अिच सित पूव7�य पर�य वा इको यण ्�ा#:..... ।  

(‘ति�मि?ित िनaदb ेपूव$�य’ इ&यC) 
� िस@ातकौमुBा: तYवबोिधनीPाQयाने - ”सुङ�यो/रित । सोLकार: ‘अवण7Uसौ--’ इ4यF िवशेषणाथ7: । ‘अिस’ 

इ4यु\े िह अकारादािव4यथ7: �यात् । तथा च ‘वाजमव74सु’ इित न िसOयेत् ।      
         (’�वौजसमौट्.....’ इित सूCे) 

� माधवीयधातुवृ^ौ - ‘िततुF’ इित इिWनषेध: । ह�तोऽ�या�तीित ह�ती - ‘ह�ता{ातौ’ इित इिन�4यय: ।  
            (‘हसे हसन’े इित धातो: िववरणे) 

� रघुवंशPाQयाने मिuलनाथ: यथा - अF ‘4यागाय’ इ4या�दषु ‘चतुथ� तदथ7-’ इ4या�दना..... । ‘दारे0विप गृहा:’ 
इ4यमर: । ‘जाया च गृिहणी गृहम्’ इित हलायुध: । ‘मेध ृसंगमे’ इित धातो�णिन: ।  

        (&यागाय सFभृताथा$नाम् - (रघु.१.७) 
�दqाFम् इह द�शतम् । यF कोषसूFा�दकम् उिuलQय ‘इित’ पद ं�युXय िववरणं �द^ ंतF सधे: अकरण ं

शाUGथेषु सव7F दfृयते एव । एतादशृेषु वा�येषु �कम् असाधु4वं व\ंु श�येत ? न खलु ? िश0यबुि@िवशदतायै, 
�प%तायै, मुoणानुकूuयाय वा एवं कृतं तै: इित �कमिप समाधानं व\Pम् । 

त�यां शैuयाम् असाधुता न आरो~यते, न वा असाधुता आरोपियतुं श�या अ�मािभ: । पदसं�कारप2-
वा�यसं�कारप2यो: Pािमtणं ब�धा दfृयते PाQयाना�दGथेषु इ4येतत् िनJपियतुम् एतािन वा�यािन 
उप�थािपतािन । ‘उभयिमिtता शैली �ाचीनै: आिtता । अत: वयमिप उभयिमिtतां तामेव शैलीम् आtयाम:’ 
इित तु न व\Pम् । PाQयानकारादीनां दिृ%: अया आसीत् । िवषय�प%ताथ7म् उBता: ते यावत् आवfयकं 
तावता �माणेन सिधिवरिहतान् �योगान्  कृतवत: । अतः अ�मािभः अिप आवfयकतानुसारं �योगः कत7Pः । 
अBतनी आवfयकता तु इयम ् । सामायेषु जनेषु सं�कृत�ीित: जनियतPा अि�त अ�मािभ: । य�द एषा 
Pवहाररीित: न अTगी��येत त�ह सं�कृत�य µासं िनरो�धुं, सं�कृतं संरि2तुं च न शkुयाम एव । अत: एव 
शाU�य िवरोध: यथा न �यात् तथा सरल: माग7: आtयणीय: एव । शाUिवL@: Pवहार: न उिचत: । �कतु 
शाUकारै: एव द�शता: सरला: मागा7: अवfयमेव अनुसरणीया: ।  

२२२२....३३३३....४४४४....८८८८. . . . �ाचीनसािह;य�य�ाचीनसािह;य�य�ाचीनसािह;य�य�ाचीनसािह;य�य    नननन    हािनहािनहािनहािन: : : :     
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एति�मन् �सTगे अय: अिप ��: उ�दयात् - य�द सव7F अिप सिधिवरिहत�य एव �कार�य �चार: �यात् 
त�ह �ाचीनसािह4य�य (सिधयु\सािह4य�य) o%ार: एव न भवेयु:, सिधयु\शैuया: �यो\ार: एव न �यु:, 
सिधरिहतया एव शैuया सािह4यसृि%: भवेत्, �ाचीनसािह4य�य अवसानमेव भवेत् कालातरे इित । भीित: एषा 
सव7था अ�थाने । सिधरिहतशैuया: आtयण ंसिधसिहतशैuया: िनराकरणाय न भवित । नूतनानाम् आनुकूuयाय 
एषा सिधरिहता शैली आtीयते �ाथिमक�तरे । अत: एव इत:पूवV �तरFय�य �ितपादनं कृतम् ।  

सिधरिहतशैuया ये भाषाgयासं कृतवत: ते तावता एव िवरमित इित न मतPम् । सिधसिहताया: 
शैuया: अिप पठनं ते क/र0यित एव भािविन काले । अत: सिधसिहता शैली उि=छ?ा भवेत् इित भीित:           
अ�थाने । अय� उभयो: अिप शैuयो: पर�परपूरकता एव, न तु पर�परिवरोध: ।  

�ाथिमक�तरे सरल�तर�य प/रचय: भवतु इ4य�य �ितपादन�य उ6ेश�तु - नूतना: बहव: सं�कृताOययनं 
कुव7तु, सं�कृत�य �चार: अिधकािधकतया भवतु च इित । एवं भाषाप/रचयं �ा#वत: अGे ® ग=छेयु: ? ते 
काPादीनां शाUाणां च अOययने �वृ*^ दश7येय:ु । अिGमािण सोपानािन आरोढुम् एव भवित 
�ाथिमकसोपानािन । तF सरलता कuपनीया इ4येव एव सरलमानकसं�कृत�य लEयम् ।  

�ाथिमक�तरे सरलताtयणात् अयिवधा: शैuय: उि=छ?ा: न भवेयु: इ4येतत् वयम ् अयभाषा2ेFेषु 
पfयाम: अवfयमेव । सामायान् उ�6fय य: Pवहार: �चलित तF सरलता एव भवित । तावता अयिवधा शैली 
उि=छ?ा न भवित, �4युत सामाया: जनाः ग=छता कालेन तामिप शैलीम् अवगतुं शkुवित एव ।  

सरलमानकसं�कृतं नाम �कम् इ4येतावत: अवगमनमाFेण, सा अनुसरणीया इित इ=छामाFेण वा त4सDब@ ं
कौशलम् आ4मसात् न भवित । तिRषये िनरतरं �यास: करणीय: । तदा एव सा शैली अनुसृता �यात् ।  

एषा शैली िवRिb: अिप �कम् अनुसरणीया ? ’आम्’ इ4येव उ^रम् । काPा�दलेखनसमये अिभलिषत-
शैuया: अनुसरणे वय ं�वतFा: । �कतु सामाया: अवग=छेयु: इित उ6ेशेन यत् िलQयते, यत् भाषणं ��यते, तF 
एत�य सरलमानकसं�कृततYव�य अनुसरणम् अवfय ं करणीयम् । नूतनानां बोधनावसरे अिप सा एव शैली 
आtयणीया । पिFका: एतामेव शैलीम् अनुसरेयु: । आकाशवाणीदरूदश7नादय: एतया एव शैuया वाता7�सारं            
कुयु7: । पाI�मेषु अिप एत�या: शैuया: अनुसरणं �चलेत् ।  

सरलमानकसं�कृत�य अपरमिप �योजनं नाम - भाषाशु@ौ िवकास: । िवRिb: अनुि¹यमाणां शैलीम ्
अनुकुव7त: बहव: �प%Zानाभावात् ब�धा दोषान् कुव7ित । सरलिनयमाtयणात् ते दोषा: न भवेयु: । 
िव�तृतभाषाप/रधौ कायV कुव7तां Zानप/रिध: अिप िव�तृत: एव भवेत् । Zानप/रिध: येषाम् अuप: ते िव�तृत-
भाषाप/रधौ कायV कुव7ित इ4यत: भाषादोषा: अिधका: भवित । सामायप/रधौ काय7करणात् दोषा: यूना: 
भवेयु: अवfयमेव ।  
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२२२२....४४४४. . . . संRापदषेुसंRापदषेुसंRापदषेुसंRापदषे ु   िवभिHिवभिHिवभिHिवभिHयोयोयोयोजनम्जनम्जनम्जनम्    
सं�कृतेन Pवहार: यF �चलित तF अनेकिवधानां शSदानां �योग: भवित । तFािप संZापदानां �योगे 

भवित महती सम�या । Pि\नामािन, Gामनगरा�दनामािन, व�तुनामािन, ..... इ4येवं भवित ब�िवधािन 
संZापदािन । एतािन Pवहारे ब�धा उपयो\Pािन एव भवित । एतादशृािन पदािन अयासु अिप भाषासु 
उपयुXयते एव । तF िवशेषसम�या न अनुभूयते । �कतु सं�कृतभाषायां तु शाUानुGह: िचतनीय: एव इ4यत: 
िवषयेऽि�मन् िववे\Pम् अि�त �किpत् ।  

सं�कृतPाकरणिनयमानाम् अयभाषािनयमानां च मOये अि�त महान् भेद: । अयासु भाषासु 
िवभि\योजना�दकं न �लेशाय । सं�कृतभाषायां तु िनयम: अि�त - ‘अपद ं न �यु�ीत’ इित । पदसंZािवहीन: 
�योग: न अनुमयते सं�कृत2ेFे । एतां पदसंZां पुर�कृय एव िवभि\�4ययादय: समासा�दशाUािण च �वत7ते । 
िवभि\�4ययेषु परेषु अनेकिवधािन सिधकाया7िण �वत7ते, अनेकािन सूFािण ब�धा िवकारं जनयित च । 
िलTगभेदात् Jपभेदा: सDभवित अिप । लेिनन्, ि�लWटन् इ4यादौ नकारलोप: �सXयेत । अ¢यर्, िहलर् 
इ4या�दषु रेफ�य िवसग7: भवेत् । सा�ेटीस्, फना7Wडीस् इ4यादौ L4वं, तत: िवसग7: च �यात् । �ु:ेव् इ4या�दषु 
ऊठ: �सि\: �यात् । ऐलHWड्7, इTगलेWड् इ4या�दषु संयोगातलोप: करणीय: भवेत् । आदशेलोपादय: ��येरन् चेत् 
संZा�वJपभTग: �यात् । क: अंश: (जन: नगरा�दकं वा) िन|दfयमान: अि�त इ4य�य अवगमनं न भवेत् । 
िवकृतJपtवणात् tोतॄणां महान् उRगे: �यात् । एतादशृ: Pवहार: उपहासा�पदतां ग=छेत् । ये पूव¦\ान् 
नलोप-संयोगातलोप-Lत्व-िवसगा7�दसDब@ान् िनयमान् न जानीयु: (���यां न जानीयु:) ते 
नगरा�दवाचकपदानां �योगे महातं �लेशम् अनुभवेय:ु ।  

२२२२....४४४४....११११. . . . अ,ु;पSानांअ,ु;पSानांअ,ु;पSानांअ,ु;पSानां    संRाशAदानांसंRाशAदानांसंRाशAदानांसंRाशAदानां    िवभिHयोजनम्िवभिHयोजनम्िवभिHयोजनम्िवभिHयोजनम्    
िवभि\�4ययेषु कृतेषु िवकारा: ये सDभवित तेषां िनवारणाय क: उपाय: इित िचतनात् पूव7म् अय: अिप 

अंश: अवधातP: अि�त अF । ि�लWटन्, डिेवड्, राम~प:, कुलक�ण: इ4यादय: अPु4प?ा: शSदा: । अPु4प?4वात् 
एव �ाितप�दक4वाभाव: । �कृित�4ययिववेकयु\ा: एव �ाितप�दकसंZां लभते । अPु4प?ानां त ु
�ाितप�दक4वाभावात् िवभि\योजनमिप न सDभवित । तथा सित सं�कृतेन Pवहार: असाOय: एव �यात् । तदा 
तु सं�कृत�य Pवहारभाषा4वयोcयता एव अपग=छेत् ।  

व�तुत�तु, ‘अथ7वदधातुर�4यय: �ाितप�दकम्’ इित सूFे ‘अथ7वत्’ इित शSदने संZाशSदा: एव गृ[ते इित 
वैयाकरणानां िस@ात: । यत: Pु4प?ा: अय ेसवH शSदा: ‘कृ^ि@तसमसा:’ इित सूFेण गृ[ते । तेन सूFेण 
अगृहीता: तु संZाशSदा: एव । अत: एव हरद^: (कािशकाया: ‘पदम�री’नािमकाया: PाQयाया: रचियता) वदित 
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- ”अथ7व4सूF�य िड4थादीिन अPु4प?ायेव उदाहरणािन, Pु4प^ौ कृदत4वादवे िस@म्’’ इित । िवषयेऽि�मन् 
वैयाकरणकुले महती चचा7 �वृ^ा दfृयते । िव�तरभयात् 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: । अयाथH तु गोणीशSद: साधु: एव । एक�वृि^िनिम^4वे सित अनुिश%: 
िश%�यु\: वा �कृितशSद: असाधुशSदं िनवत7यित । ’गो’शSद: ‘गावी’शSद ं िनवत7यित । अत: ‘गावी’शSद: गौ: 
इ4यथH न अपशSद: । संZाशSदानां तु पया7यशSदा: क�यािpदिप भाषायां न भवित इ4यत: तेषां िनव4य74वं न 
सDभवित । यF Pाकरणसं�कृत�य शSदातर�य सDभव:, तF अयभाषाशSदा: न �यो\Pा: । ते अपशSद4वेन 
प/रगWयते । संZा�थले तु तदथ7बोधक�य शSदातर�य अभावात् संZाशSदानां न असाधुता । अत: तेषां 
�योगाह7ता अि�त’’ इित ।  

एतां नीितम् आिt4य एव �ाचीनै: अिप Pवहार: िनव7�तत: । ‘यवा7ण�तवा7णो नाम ऋषयो बभूवु:’ इित 
भा0य�योग: । L4वम् उ4वम् इ4यादीनां �वत7नात् िस�Oयित यत् यादिृ=छकसंZाशSदेgय: सुबु4पि^: भिवतुम् 
अह7ित एव इित । ये िड4थडिव4थादय: शSदा: tूयत ेशाUेषु ब�धा, तेषामिप साधुता ‘संZा4वात् न असाधुता’ 
इित तYव�य आtयणात् एव । अ~प¢यदीि2त:, कौWडभ£:, भ£ोिजदीि2त:, नागोिज:, मDमट:, कैयट:, ज¢यट:, 
L¢यक:, भ/£:, सायण:, मायण:, कuहण:, जuहण:, मेWठ:, ¡ण:, पारसीक: इ4यादय: अनता: शSदा: ये �ाचीनै: 
�यु\ा: तF सव7F पूव¦\ा एव नीित: अवेित । हो¢सळ-बuलाळ-गTग-चालु�यादीिन अिप एतादशृािन एव ।  

XयोितषGथेषु इ4थसाल:, इºवाल:, ईसराफ:, मुसरीफ:, दLुफ:, खuलासर:, तुL0क: इ4यादय: शSदा: य े
�यु\ा: दfृयते तF अिप पूव¦\ा एव नीित: अवेित ।  

२२२२....४४४४....२२२२. . . . सRंाशAदानांसRंाशAदानांसRंाशAदानांसRंाशAदानां    �योग�कार�योग�कार�योग�कार�योग�कार::::    
�कृित�4यया�दिववेकरािह4ये स4यिप अPु4प?�ाितप�दक4वम् अgयुपग4य संZाशSदानां िवभि\योजनं 

सDभवित इित िस@म् । इत: परं तादशृानां संZाशSदानां �योग�कारं िचतयाम - 
•  गुWड~प, रामWण, भैरेगौड, सोनु, मानु इ4यादीनां त^दतता अgयुपगतPा । गुWड~प: अकारात:, सोनु: 

उकारात: इ4येवम् ।  
•  िलTकन्, »ा¼न्, डिेवड्, जोस्, िविलयम्, माक7 /ट्वन्, �ु:ेव् इ4यादीनाम् अकारातता सDपादनीया 

�वरयोजनेन । अत:  िलTकन:, डिेवड:, जोस:, �ु:ेव: इ4यादीिन Jपािण सDभवित ।  
•  �वािमनाथन्, राधाकृ0णन्, सु»½Wयम्, वेTकटाचलम् इ4यादय: नाता: माता: वा tूयत े । अFािप 

अकारातता अTगीकरणीया । अितम�य P�नवग7�य 4याग: िचतनीय: । यथा - �वािमनाथ:, सु»½Wय: 
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इ4यादय: । यतः एते त4समाः, तbावा: । अतः �कृितभूतः सं�कृतशSदः अकारातः सरलः च चेत् सः एव 
भवित । 

•  रTगराजन्, राजन्, राज इ4यादय: अिप अकाराता: �यु: । नृपपया7य: ‘राजन्’ इित नात: शSद: तु अि�त । स: 
अF न अिभ�ेत: । अत: अ4यु4प?: ‘राज’शSद: अF इित मतPम् ।  

•  परा�पे, अतुले, दशेपाWड े इ4यादीिन कुलनामािन ®िचत् Pि\िनदHशाय अिप उपयुXयते । (Pि\नाम 
�कpन भवित । तथािप कुलनामसिहतP\े: िनदHशे पदद�ैयV भवित इ4यत: कुलनाममाFं �युXयते तF) 
एजतादय: शSदा: सित सं�कृते । �कतु Pाकरणानुरोधेन सDपBमानं Jपं �योगसुलभं न, कण7वेधकं च । 
तादशृ�योगात् संZा�वJप�यािप भTगापि^: । अत: एजता�द4वाBTगीकारे न औिच4यम् । ‘तादशृेष ु
�सTगेषु �वा�थक: ‘क’�4यय:, बधुशSद:, गोFशSद:, नामनामकौ वा �यो\ंु श�यते’ इित वैयाकरणमूध7य: 
रTगनाथशमा7 । अत: परा�पेक:, परा�पेबधु:, परा�पेनामा, परा�पेनामक: इ4येवं भिवतुम् अह7ित । 
‘अि�मन् िवषये �यो\ॄणां कामचार: अ�तु । य�मै यत् रोचते तत् अय�मै न रोचते । कालेन कािचत् Pव�था 
भिव0यित’ इित वदित रTगनाथशम7वय7: । ‘परा�पे इ4य�य परा�प: इित, परा�िप/रित वा कथनं न 
िवL@म्’ इित नु.ित. tीिनवासै¢यTगाय7: ।  

�  यF Pि\नामकुलना�ो: उभयो: सतो: अिप केचन कुलना�ा एव �िस@ा: भवित । तादशृे �सTगे एकF 
‘अरिवददशेपाWड’े इ4येवम् उिuलQय अG े सव7Fािप अरिवद: इित, गौरवसूचनायां िववि2तायाम् 
अरिवदवय7: इित वा �योग: भिवतुम् अह7ित ।  

•  ‘ओबामा’�भृतय: आकारात4वेन अकारात4वेन वा �यो\ंु श�या: । आकारात4वे Jपािण क/ठनािन 
(िव+पावत् Jपािण) । अकारात4वे सरलता । (’ओबाम:’ इित Jपम्) 

•  मोदी गाधी इ4यादीिन यािन कुलनामािन, तािन अिप उपयुXयते Pि\िनदHशाय । केचन नात4वेन तेषाम् 
उपयोगं कुव7ित । नात4वे अिप �कृित�4यया�दसं�कारवYवाभावात् मतुबथा7�द�तीित: तु तत: न भवित । 
अत: इकारात4वेन (मो�द: गािध: इ4येवम्) �योग: अिप सुकर: एव ।  

•  प�ाबराXये मिहलापुLषयो: नाम समानं भवित ब�धा । ‘कौर’योगे मिहला4व�तीित:, ‘िसTग’योगे पुं�4व�य 
भानम् । तादशृे �सTगे पुंवाचक: अकारात4वेन, Uीवाचक: आकारातवेन च �यो\ंु  श�य: । यथा - 
मन�ीतिसTग - मन�ीत:, मन�ीतकौर - मन�ीता ।  

•  एिलजाबेत्, ए�िलक्, वीनस्, गुलाब्, नूरजहान् इ4यादीिन, एतादशृािन मिहलानामािन च आकारातवेन 
प/रगणनीयािन ।  

•  इकाराता: Uीवचका: संZाशSदा: मितशSदवत्, पुंवाचका: ह/रशSदवत् च Jपं �ा�ुवतु । उकारातादय: 
अिप एवमेव । एतदF �मत7Pं यत् इकारातादीनां पुंवाचकानां Uीवाचकानां च Jपे समानता भवित 
िRतीयाब�वचनपय7तम् । ततोऽGे Jपभेद: भवित ।  
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यथा - (पु)ं  मदा मित: य�य स: मदमित: । त�य Jपािण - मदमित: मदमती मदमतय: ।            
            मदम*त मदमती मदमतीन् । मदमितना... 

              (Uी) मदा मित: य�या: सा मदमित: । मदमित: मदमती मदमतय: । मदम*त मदमती             
            मदमती: । मदम4या... 

•  सिवता, सुचेता इ4यादीिन मिहलानामािन भवित । तF अPु4प?�ाितप�दक4वम् उ�4वा आकारातता 
अgयुपगतPा । सूय7वाचक: क:न ऋकारात: सिवतृशSद: अि�त । स: पुंवाचक: । त�य �थमैकवचनातं Jप ं
‘सिवता’ इ4येव । स च अथ7: न अिभ�ेत: अF । अत: ‘सिवता’ इ4य�य Uीवाचक�य संZाशSद�य अPु4प?4वं 
व\Pम् । Pु4प?4वे तु सूय7वाचक4वं पुं�4वम् इ4या�दकं बाधक4वेन आपBेत । एवमेव ‘सुचेता’ इ4या�दष ु  
अिप । Pु4प?4वे सकारातता �यात् । Uी4वमिप सूपपादम् । �कतु �योगे �लेश: अgयुपगतP: ।  

•  सर�वती रमेश:, गीता रामचo:, उमा दशेपाWड े इ4यादीिन Uीनामािन अB4वे सव7F tूयत े । त?ाम 
पितनामसिहततया कुलनामसिहततया वा िनदHशः दfृयते लोके । तादशृे �सTगे एकF पितनामसिहत�य 
कुलनामसिहत�य वा Uीना�: उuलेखं कृ4वा अयF सव7F Pि\नाममाFस्य �योग: य�द ��येत, त�ह 
िवभि\योजना�दषु �लेश: अपग=छेत् । त?ाम एकF ‘सर�वती रमेश उपि�थता आसीत्’ इित िन|दfय, अयF 
सव7F ‘सर�व4या उ\म्’ ‘सर�वतीवय7या सूिचतम्’ इ4या�द�मेण िनदHशः भिवतुम् अह7ित ।  

•  हदैराबाद, अलहाबाद, लWडन्, hास् इ4यादीिन Gाम-नगर-दशेनामािन यािन लोके tूयते तF अकारातता 
पुं�4वं (®िचत् नपुंसक4वं वा) च अgयुपगतPम् । �दuली, मुDबयी इ4या�दषु ईकारातता एव भिवतुम् अह7ित । 
�याhािस�को, मा�को इ4यादीिन ओकारातािन यF भवित तF नगरपदातता (मा�कोनगरम् इ4येवम्) 
अकारातता वा (मा�क: इित वा) �यो\ंु श�या । बेTगलूL, मैसूL, म^ूL, तुमकूL  इ4यादय: उकाराता: 
भिवतुम् अह7ित । अकारातता वा �यात् । एवमेव इतरF अिप ।  

 यF पददीघ7ता न �यात् तादशृेषु ‘नगर’पदयोजनमिप भिवतुम् अह7ित । यथा - मैसूLनगरे, ितLपितनगरे...  
•  केचन सं�कृतZा: भावयित यत् नगरा�दिनदHशाय Pु4प?ािन नामािन एव �यो\Pािन इित । अत: ते 

कuयाणनगरी भाcयनगरम्, गत7पुरी, महीशूरपुरी, अग�4यपुरी इ4यादीिन पदािन �यु�ते । एतादशृानां 
�योगाणां ता4पयV िवरलै: एव अवगDयेत इ4यत:, संZाशSदानां िवभि\योजने शाUिवरोध: ना�ती4यत: च 
सव7जनसुलभानां ना�ां �योग: एव वरम् ।  

  केचन अिभ�यित - महोदय-महाशय-वय7-नामक-Gाम-नगरा�दशSदानां संZाशSदाते योजनेन इ%िसि@: इित । 
यथा - मुख�जमहोदय:, रावमहाशय:, दशेपाWडवेय7:, पु^ूLGाम:, हदैराबादनगरम् इ4येवम्.. । एतत् शSदातर-
योजनं यBिप न द0ुयित तथािप सव7F �योगाह7ता भिवतुं नाह7ित अ�य �म�य । बालकेषु, िश0येषु, पुFेषु, 
भृ4येषु, अयेषु �ाकृतेषु वा नामाते महोदया�दपदयोजनं न युXयते । समाजघातकादीनां िनदHशावसरे 
महोदया�दपदयोजनम् उपहासपाFतां ग=छेत् । अत: अयमिप �म: न साव7िFक: भिवतुम् अह7ित । यF 
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आदरा�दBोतक4वम् इ0यते तF भवतु महोदया�दपदयोजनम् । अयF सव7F तु पूव¦\�दशा िवभि\योजनमेव 
वरम् ।  

२२२२....४४४४....३३३३. . . . ‘‘‘‘�ोफेसर�य�ोफेसर�य�ोफेसर�य�ोफेसर�य’’’’    इइइइ;यदय;यदय;यदय;यदय: : : : असाधवअसाधवअसाधवअसाधव: : : :     
िवषयेऽि�मन् अय: क:न ��: उbवेत ् - �ोफेसर�य, कालेज�य, ि�िसपाल�य, गवन7र�य, टेबuल�य, 

इ4यादय: �योगा: ]क साधव: इित । व�तुत: ते असाधव: एव । यादिृ=छकानां संZाशSदानाम् एव िवभि\योजनम् 
अgयुपगतं शाUकारै: । ’�ोफेसर्’ इ4यादय: न िह संZाशSदा: । तRाचका: �ाOयापकादय: शSदा: सित एव । अत: 
�ाOयापकादय: �कृित�4यययु\ा: Pु4प?ा: एव शSदा: साधव: । तदथH �युXयमाना: ’�ोफेसर्’�भृतय: असाधव: 
भवित ।  

व�तूनाम् आधुिनक4वात् तेषां िनदHशाय सं�कृतभाषायां शSदा: न भवेयु: कदािचत् । तादशृे अवसरे 
अयभाषागतं �वृि^िनिम^ं द0ृवा नूतना: शSदा: ¹%Pा:, न तु यथाि�थतमेव �यो\Pा: । संZा4वे तु  
तदथ7बोधकशSदसज7न�य अश�य4वात् यथाि�थतमेव �यो\Pा: । असं�कृत�य लेिनना�दपद�य िवभ\योजनम् 
अgयुपगतं चेत् ’�ोफेसर्’�भृतीनामिप िवभि\योजनं भवतु इित न िचतनीयम् । सं�कृत4वम् असं�कृत4वं वा 
िवभि\योजन�य 4याग�य वा न कारणम् । �4युत संZा4वम् असंZा4वं च तF कारणम् । संZा4वे स4येव 
िवभि\योजनं करणीयं, न तु अयथा । अत: �ोफेसर�य, टेबuल�य इ4यादय: �योगा: द0ुयित एव । 

उ4साहवशात् सं�कृत2ेFे िवशेषपािWड4यरिहताः अिप केचन यथामित आधुिनकव�तुिनदHशाय पदािन 
िनमा7ित । एतादशृािन सवा7िण अिप पदािन साधूिन न भवित कदािचत् । अतः एतेषां �वीकारे �योगे वा 
जागJकता वोढPा । क*�मि:त् पु�तके अि�त इ4येतावमाFेण तािन पदािन न �वीकत7Pािन । �कृित�4यया�द-
िववेकः िचतनीयः । तादशृं साम_यV येषां न �यात् ते िवदषुां माग7दश7नं �ा�ुयुः ति�मन् िवषये ।  

२२२२....४४४४....४४४४. . . . आदराथCआदराथCआदराथCआदराथC    बGवचन�योगबGवचन�योगबGवचन�योगबGवचन�योग: : : :     
�सTगवशात् आदराथH ब�वचनं यत् �युXयते तिRषये �किpत् उ=यते । एक4वBोतनाय एकवचन,ं 

िR4वBोतनाय िRवचनं, िF4वा�दBोतनाय ब�वचन ं च �युXयते । �कतु �ादिेशकभाषासु आदराथH अिप 
ब�वचन�योग: ��यते सव7F । तं �मम् अनुकुव7िb: सं�कृतZै: अिप ब�िभ: सभा�दषु आदरBोतनाय 
ब�वचन�योग: ��यते । व�तुत�तु अF औिच4यं नाि�त । आदरBोतनाय महाशय-महोदय-वया7दय: शSदा: �यो\ंु 
श�या: । तBु\ा: शSदा: �यु: एकवचने । यथा - मुQयमिFवय7:, गोखलेमहाशय: इ4येवं �योग: �यात् । एतादशृेष ु
�थलेषु ‘माया: मुQयमिFवया7:....’ इ4येव ंव\Pं नाि�त । वया7�दपदयोजनपुर�सरम् एकवचनेन एव इ%िसि@: । 
एषा एव सं�कृतशैली ।  

‘गुरावा4मिन ब�वचनम्’ इित वचनं तु �िस@म् । गुरो: िनदHशावसरे, आ4मन: िनदHशावसरे च ®िचत् 
ब�वचन�योग: सं�कृत2ेFे अिप दfृयते । गुरौ ब�वचन�योग: तु - ‘एवमा�र�मदाचाया7:’ इ4येवमा�दJपेण । 
®िचत् आ4मिन ब�मानेन अिप ब�वचन�योग: ��यते  ।  तथा िह - 
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PाQयेयाथ7ब�4वेन ब�मानेन चा4मन: ।  
PाQयाFा4मयथारो~य ब�4वं तु �युXयते ॥ 
यथा िह िनिधमासाB �यु�ान�तु दfृयते ।  
एते वय ंसमृ�Oयथा7 दवेोऽ�मासु �सीदित ॥  
                 - (वेदाथ$दीिपकायां षdगुeिश/य:)  
एवं ®िचदवे एक4वे Bो4यमाने अिप ब�वचन�योग: । अयF सव7F तु एकवचन�योग: एव । अत: 

सं�कृतमया7दाम् अवलDबमानै: अ�मािभ: आदराथHऽिप एकवचन�योग: एव करणीय:, न तु ब�वचन�योग: ।  
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तृतीयःतृतीयःतृतीयःतृतीयः    अ8यायःअ8यायःअ8यायःअ8यायः    
३३३३. . . . सरलसरलसरलसरलमानकमानकमानकमानकस�ंकृत�यस�ंकृत�यस�ंकृत�यस�ंकृत�य    ��या�वयनम्��या�वयनम्��या�वयनम्��या�वयनम्    

    
३३३३....११११. . . . OUया<वयनायOUया<वयनायOUया<वयनायOUया<वयनाय    7ेVािण7ेVािण7ेVािण7ेVािण        

सरलमानकसं�कृत�य आवfयकता �वJपं च सTGहणे द%ृम् । एत�य अवयप2िवषये अिप अवधातPम् 
अ�मािभ: । अधोिन|द%षेु 2ेFेषु एत�य �योग:/अवय: भिवतुम् अह7ित । 
३३३३....११११....११११. . . . भािषतणॄांभािषतणॄांभािषतणॄांभािषतणॄां    जनानांजनानांजनानांजनानां    म8येम8येम8येम8ये        
सवा7सामिप भाषाणां भािषतार: (�यो\ार:) भवित िविवध�तरीया: । सुिशि2ता: इव अिशि2ता: अिप भवित, 
पिWडता: इव पामरा: अिप भवित, सुZा: इव अuपZा: अिप भवित, महानगरवािसन: इव कुGामवािसन: अिप 
भवित । अत: अयं ‘भािषतृ’�पp: सुिव�तृत: । सवHषामिप �योगानुकूuयं तु सरलमानकसं�कृतत: एव भवेत् । ये 
सरलतामेव इ=छेयु: ते अिप �वम4यनुगुणं Pवहरेयु: यत् तत् अिप कदािचत् का/ठयाय भवेत् । सरलमानकसं�कृतं 
एतां सम�यां प/रहतु7म् अह7ित । 
३३३३....११११....२२२२. . . . िश7णिश7णिश7णिश7ण----�शासन�शासन�शासन�शासन----मनोरXनमनोरXनमनोरXनमनोरXन----सYपक	सYपक	सYपक	सYपक	 ----िवRानिवRानिवRानिवRान----वािणZयवािणZयवािणZयवािणZय----सूचनादीनांसूचनादीनांसूचनादीनांसूचनादीनां    मा8यम[पणेमा8यम[पणेमा8यम[पणेमा8यम[पणे     

िश2णादीिन 2ेFािण सित ब¡िन । अF सव7Fािप सं�कृतेन Pवहार: तदा एव सDभवेत्, यदा च तF सव7F च 
सरलमानकसं�कृत�य उपयोग: �यात् । अयाधुिनकभारतीयभाषायाः इव सं�कृतभाषायाः अिप सDपक7 -
भाषाJपेण Pवहारः �यात् । सव7�थमम् एतादशृाः �योगाः िविवधकाया7लयेषु �ारSधाः भवेयुः, तदनतरं 
�मशः िविवधेषु साव7जिनक�थलेषु िविवधसमारोहाBवसरेषु च सD�सा/रताः भिवतुम् अह7ित । तFािप आदौ 
सं�कृतपाठशालासु, महािवBालय-िव+िवBालयानां सं�कृतिवभागेषु, सं�कृतिव+िवBालयानां सवHषु 
काया7लयेषु च सरलं सं�कृतं PवहारभाषाJपेण �यो\Pम् । 
काया7लयेषु Pवहारद0ृlा कितपये िन�ो\ाः प2ाः अवधेयाः - 
• सं�कृतेन िवभागानां नामोuलेखः - तBथा - ’िवभागाOय2ः’, ’िव^िवभागः’, ’PाQयान�को-ः’ इ4यादयः । 

तF दवेनागरीिलिपः �यो\Pा । अथवा त^4�ातगताः ओिडआ-तेलुगु-क?डा�दिलपयः वा �यो\Pाः । 
• सिpकानां नामकरणम् - तBथा ’नामाTकनम्’, ’पFाचारः’, ’वेतनम्’ इ4या�द । 
• सिpकासु /ट~पणी ह�ताTकनं च - सिpकासु �वािभमतोuलेखनं /ट~पणीलेखनं वा सं�कृतेन कथं कतुV 

श�यते इित एतदथV सDब@ानां पदािधका/र-िलिपकादीनां �िश2णं करणीयम् । 
• पFाचारः - मFालया�दिभः सह आिधका/रकपFाचारावसरे सरलसं�कृत�य �योगRारा एव �विवषयं 

सDय\या सD�ेषियतुं श�येत । तदथV सDब@P\yनां कृते �िश2णम् अपेि2तं भवित । 
• सDपक7भाषाJपेण �योगाथV प/रवेशिनमा7णम् - सं�कृत�य अOयापकाः छाFाः शोधा�थनः अपरे 

सं�कृतानुरािगणः च सिDमuय सं�थायाः प/रसरे पर�परसDपक7 भाषाJपेण सं�कृत�य �योगं कुयु7ः । तदथV 
दनैिदनPवहारे समाग=छित वा�यािन, कितपयाः ��याः, उपयोिगनः �थानीयभाषया सह तुuयधमV 
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साधयतः सरलसं�कृतशSदाः च �योगपथम् आनेयाः । लोके �युXयमानानां “�वागतम्”, “सु�भातम्”, 
“धयवादाः” इ4यादीनां सरलानां भावसD�ेषकाणां सDबोधना�दवा�यानां संGह ंकृ4वा Pवहत7Pम् । 

३३३३....११११....३३३३. . . . अनवुादावसरेअनवुादावसरेअनवुादावसरेअनवुादावसरे    ((((इतरभाषातइतरभाषातइतरभाषातइतरभाषात: : : : स�ंकृतंस�ंकृतंस�ंकृतंस�ंकृतं    �ित�ित�ित�ित))))    ----     
सं�कृतेतरभाषायां ि�थत�य उ4कृ%�य सािह4य�य सं�कृतेन अनुवाद: य�द महता �माणेन �यात् त�ह 
सं�कृतZा: िविवधभाषामय�य  सािह4य2ेF�य उ4कृ%�य सािह4य�य प/रचयं �ा�ुयु: । सवा7सामिप भाषाणां 
बाधPं सुदढृ ं �यात् च । एतादशृम् अनुवादसािह4यं सरलमानकसं�कृतिनब@ ंय�द �यात् त�ह सामायान् 
जनान् अवfय ं�ा�ुयात् । एतदथV च त^bाषाgयः सं�कृते पदकोशाः िनमा7तPाः, यैः अनुवादे जनाः का/ठयं न 
अनुभवेयुः । 

३३३३....११११....४४४४. . . . स�ंकृतेनस�ंकृतेनस�ंकृतेनस�ंकृतेन    एवएवएवएव    समकािलकसािह;य�यसमकािलकसािह;य�यसमकािलकसािह;य�यसमकािलकसािह;य�य    िनमा	णावसरेिनमा	णावसरेिनमा	णावसरेिनमा	णावसरे    
सरलसं�कृतिनब@ ं नवसािह4यं महता �माणेन आवfयकम् अि�त । यत: तादशृ�य सािह4य�य प/ठतॄणां 

सTQया अि�त महती । सा सTQया व�ध0यते च । ‘सृXयमान�य सािह4य�य प/ठतार: के ?’ इ4येत�या: मह4या: 
सम�याया: प/रहार: इत: भिवतुम् अहHत् । सािह4यपठनावसरे भाषा कदािप �लेशका/रणी न भवेत् । 
िवषयशैuयादीनाम् अवगमन�यैव �ाधायं �यात् सािह4ये । [एत�य ता4पय7म् अय ं न यत् पBािन महाकाPािन 
इ4या�दषु या भाषा �युXयमाना अि�त सा �थगनीया इित । सा परDपरा तु अनुवत7ते एव । तादशृ�य वाचका: अB 
ये �यु: ते अG ेअिप तादशृं प/ठ0यित । अत: सरलमानकसं�कृतं तादfृया: सािह4यकृषे: िवरोिधनी न इित पूवV 
िववृतम् एव ।] 
३३३३....११११....५५५५. . . . शAदिनमा	ण�यशAदिनमा	ण�यशAदिनमा	ण�यशAदिनमा	ण�य    िनर<तरतावसरेिनर<तरतावसरेिनर<तरतावसरेिनर<तरतावसरे -  

िवZानतFZान�गते: कारणत:, आ बहो: कालात् आधुिनकिवषयान् अिधकृ4य लेखनJपा सDभाषणJपा वा 
अिभPि\: आिध�येन न जाता इित कारणत: च नूतनानां शSदानां सृि%: मदया ग4या �ाचलत् सं�कृत2ेFे । य�द 
एषा ���या वेगेन �वतHत त�ह भाषा समृ@ा �यात्, सव7जनादरणीया �यात् च । सं�कृत2ेFेण सृ%ा: शSदा: 
अयभाषा2ेFीयै: अिप �वी��येरन् । यत: नूतनशSदानाम् आवfयकता सव7भाषा2ेFेषु अिप अि�त एव । नूतन- 
शSदिनमा7णावसरे �कृित�4ययिववेकः, तदथ7�ितपादकता, सरलता, सुलभGा[ता, सौदय7म्, अिव�तृतता, 
�योगानुकूuयम् इ4यादीिन मानकािन िन:ेतPािन । 
३३३३....११११....६६६६. . . . त<VRान�यत<VRान�यत<VRान�यत<VRान�य    �वीकृितिवषये�वीकृितिवषये�वीकृितिवषये�वीकृितिवषय े(Technology Adaptation) 

िवनूतनािन तFZानािन �ित�दनं Pवहारपथम् आयाित अB4वे । य�द तेषाम् अवयाय सं�कृत2ेFं स{ं न 
�यात् त�ह िन:येन सं�कृत�य हािन: �यात् । मुoणPव�थाया: आरDभत: पूवV जगित षसह¹ािधका: भाषा:  
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आसन् । ब�वीिभ: भाषािभ: मुoणPव�थाया: अनुगुणम् आ4मा न स{ीकृतः । त�मात् िFसह¹ािधका: भाषा: 
गत�ाणा: जाता: । 

अB4वे सTगणकं (Computer) चलदरूवाणी (Mobile) इ4यादीनाम् उपयोग: अिधक: । एकैकि�मन् अिप 
यF�कारे उपयोगिवधा: बहव: । तासु सवा7सु अिप िवधासु सं�कृत�य �योग: यथा भवेत् तथा उपाया: िचतनीया: 
अ�मािभ: । अF य�द वयम् आ4मन: स{तां न िचतयेम त�ह हािन: भवेत् सं�कृत�य एव । 

सTगणक2ेFे अ2रसंयोजना�दषु िविवधै: जनै: िविवधा: तFांशाः (Software) अ2रिवयासा: (Font) च 
उपयुXयते । त�मात् एकेन स{ीकृता सिpका (File) अयेन उपयो\ंु न श�यते । यावत् अF एकJपता न िच4येत 
तावत् एतादशृीनां सम�यानां प/रहार: न भवेत् । एवमेव यFानुवादिवषये िविवधानाम् ‘एि~लकेशस्’-
उपयोगिवषये च उपाया: िचतनीया: । सरलमानकसं�कृतम् अवलDSय एत4सवV िचिततं चेत् एकJपता, 
उपयोगसारuयं च �यात् । एकैकेनािप िवशेषZेन �वम4यनुगुणम् एकैकिवधा Pव�था उपकu~येत चेत ् पुनरिप 
एकJपताभावसम�या उbवेत ् । अत: मानकम् अवलDSय एव सव7िवधा: �यासा: यथा �चलेयु: तथा जागJकता 
वोढPा ।  
३३३३....३३३३....७७७७. . . . जालपटु,व�थायाजालपटु,व�थायाजालपटु,व�थायाजालपटु,व�थाया: (Internet: (Internet: (Internet: (Internet) ) ) ) अ]यपुगम�यअ]यपुगम�यअ]यपुगम�यअ]यपुगम�य    िवषयेिवषयेिवषयेिवषये    

अB4वे जालपुट�य �सार: उपयोग: च �दने �दने वध7मान: अि�त । नूतना: िवनूतना: आिव0कारा: जायमाना: 
सित । एतेषु ��मेषु या भाषा आ4मानं न �वत7येत् त�या: दगु7ित: अवfयमेव �यात् । �व�य सव7तोमुखिवकासं 
साधयता सं�कृतेनािप एतिRषये अवधातPं िवशेषत: । भािवजनता एतादशृीनां Pव�थानाम् उपयोगे ब@ादरतां 
दश7यित इ4यत:, एतादशृी: Pव�था: िवना दनैिदनं जीवनं चालियतुं न शkुयात् इ4यत: च एतदानुगुWयेन िचतनम् 
अवfयमेव करणीयं सं�कृत2ेFेण अिप । एति�मन् अिप 2ेFे मानकम् अवलDSय एव कायV कृतं चेत् साफuयम् 
अिधकम् इित पुनव7\Pं नाि�त ननु ? 
३३३३....२२२२. . . . OUया<वयनायOUया<वयनायOUया<वयनायOUया<वयनाय    केचनकेचनकेचनकेचन    उपायाःउपायाःउपायाःउपायाः    

एवं िविवधेषु 2ेFेषु सरलमानकसं�कृत�य ��यावयनाय अधोिन|द%ा: केचन उपाया: अनुसतुV श�या: - 
� सरलमानकसं�कृतसDब@ान् अंशान् समायोXय, आवfयकतां सु-ु �ितपाB लघुपु�तकं �काशनीयम् । 
� एतत् अिधकृ4य सTगो0I: आयोजनीया: । तासु एतिRषये चचा7, Pवहारपथं �ित आनयनिवषये योजना: च   

भवेयु: । 
� सरलसं�कृतेन लेखनम् इ=छामाFेण न भवित । िवRांस: अिप अकृताgयासा: सरलमानकसं�कृतेन लेिखतुम् 

अहHयु: । अत: एतादशृलेकनाgयासाय काय7शाला: आयोजनीया: । 
� सरलमानकसं�कृतेन िलिखता: कृतय: �काशनीया: ।  
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� सरलमानकसं�कृतोपिनब@ानां िश2णसामGीणां िनमा7णं महता �माणेन �यात् । रघुवंशशाकुतलादीनां व�तु 
सरलसं�कृतेन िलिखतं �यात् । 

� िवZानगिणता�दसDब@ािन पाIपु�तकािन �ाथिमक�तरीयािण माOयिमक�तरीयािण च सरलमानक-सं�कृतने 
अनुव\Pािन, नूतनतया स{ीकरणीयािन वा । तादशृानां पु�तकानाम् उपयोग ेआस\ा: िवBालया: तु बहव: 
सित । पाIसामGीणाम् एव अभाव: िवशेषत: । 

� िश2ाशाUपाI�मे ‘सरलमानकसं�कृतम्’ इित िवषय: क:न पाIांश: �यात् । छाFाOयापका: 
सरलमानकसं�कृतेन लेखनाय �िश2णं �ा�ुयु: । बोधनकौशलमिप आ4मसा4कुयु7: । िश2ाशाUसDब@ा: Gथा: 
अिप सरलमानकसं�कृतेन एव िलिखता: भवेयु: । 

� शािU�भृितषु कEयासु अिप सरलमानकसं�कृतं, त�य आवfयकता, �योगकौशलम् इ4यादय: पाI4वेन 
अतभ7वेयु: । 

� सेवािनरतानां कृते सेवातग7त�िश2णं Pव�था~यते । ®िचत् पुन:या7पाI�मकाय7�माः आयोXयते । 
एतादशृेषु सव7िवध�िश2णेष ुसरलमानकसं�कृतम् अOययनिवषय: �यात् । 

� िवBावा/रिध: (िप.एच्.डी.) िविश%ाचाय7: (एम्.�फल्) इ4यादीनां पाIचया7�िश2णावसरे सरलमानक-
सं�कृत�यािप अतभा7व: िचतनीय: । 

� शोध�बध: (Phd Thesis) सरलमानकसं�कृतेन �यात् इित िव+िवBालयानुदानयोग: (यु.िज.िस.) आदशे ं
�सारयेत् ।  

� पाIपु�तकानां िनमा7णे (िवशेषत: �ाथिमक/माOयिमक�तरे) सरलमानकसं�कृत�य अनुसरणं िचतनीयम् । 
� शाUी, आचाय7: इ4या�दषु कEयासु सरलमानकसं�कृतेन रिचता: Gथा: अिव�तरपाIपु�तक4वेन  (Non 

detail Text) िनयुXयेरन् । 
� िश2किनयुि\िनिम^ं सरलमानकसं�कृतेन अिभP\े: (सDभाषण�य, लेखन�य च) अिनवाय7ता कuपनीया । 

(िवZािपकादानावसरे एव अयम् अंश: �प%ीकरणीय: ।) 
� सं�कृतिव+िवBालयानां, सं�कृतकाया7लयानां, सं�कृतिवBालयमहािवBालयानां च सवH आत/रका: 

Pवहारा:, अय:ै सह जायमाना: Pवहारा: च सरलमानकसं�कृतेन एव �यु: । 
 एतदथV यत् �िश2णम् आवfयकं �यात् त�य दानाय Pव�था करणीया । अपेि2ता: सामc¾: स{ीकरणीया: । 

पFलेखनादीनां �ाJपं िनि:4य कम7चा/रgय: दयेम ्। 
� सं�कृतिव+िवBालयानां सं�कृतसDब@ानां सवा7सां सं�थानां च सवा7: गितिवधय: (काय7शाला:, PाQयानािन, 

�काशनािन इ4यादीिन) सरलमानकसं�कृतेन भवेयु: । 
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� आकाशवाणी-दरूदश7नादीनां वाता7: सं�कृतकाय7�मा: च सरलमानकसं�कृतेन भवेय:ु । 
� राि5यमूuयाTकन�4यायनप/रषदा (NAAC) यदा सं�कृतिव+िवBालयेgय: मायता दीयेत तदवसरे 

सरलमानकसं�कृत�य ��यावयनं �कयता �माणेन कृतम् इ4ययम् अंश: अिप प/रशीलनीय: प/रगणनीय:   च । 
� िव�कपीिडयायोजनायां छाFा: अOयापका: च योिजता: चेत् सरलमानकसं�कृत�य अgयास: भिवतुम्   अह7ित । 

अत: एतदथV मार्ग: िचतनीय: । 
� तFZान�य अवय�य (Technology Adaption) िनिम^ं ]क ]क कतुV श�यत े इित िचतनीयम् । तदथV 

िव�तृता योजना रचनीया । त�या: योजनाया: अवयनाय Pव�था अिप िचतनीया । 
� त^bाषासु �युXयमानानां त4समतbावशSदानाम् आविलः िनमा7तPा । तF �युXयमानानां तेषां वा�तिवकः 

अथ7ः सं�कृतभाषायां कः, तF कि�म?थH �युXयते, तादशृानां मानकससं�कृते �वीकारः कथं भवेत् इ4यादीनां 
िचतनाथ7मिप काय7शालाः आयोजनीयाः । 

� सरलमानकसं�कृतेन स{ीकृतानां कृतीनां समी2णं भवेत् । तF -  
 - केषां पदानां �योग�ाचुयV दfृयते ? 
 - उ^मा: �योगा: के ? 
 - अप�योगा: के ? 
 - वाचोयुि\समेता: �योगा: (ईिडयोमे/टक्) के ?  
इ4यादीनां िव�ेषणं भवेत् ।*  
अतः शोधिवषय4वेन एतासां कृतीनां समी2ण�य �वीकाराय शोधा�थनः �ेरणीयाः ।  

� सं�कृत4वोपेता: �ाचीना: �योगा: िविवधेषु Gथेषु उपलgयते । तेषां सTGह: काय7शाला�दRारा िचतनीया: । 
�ाचीनै: �यु\ा: अBतने Pवहारे उपयो\ंु योcया: शSदा: अिप एतादशृात् अOययनात् �ा#ुं श�या: । 

�  ��याणां व�तूनां च सूEमा: भेदा: आयुवHदGथा�दषु ब�धा उपलgयते । कृ0या�दषु उपयु\ा: शSदा: अिप तF 
उपलgयते । एतादशृानां सTGहात् अBतनीयं सं�कृतPवहार2ेFं सुसमृ@ ंभवेत ्। 

� आधुिनकशSदिनमा7णम् अिप सरलमानकसं�कृत�य �कpन अTगम् । आधुिनकशSदिनमा7णावसरे 
अवधातPानाम् अंशानां िन:य: �यात् । ति?यमानुगुणमेव शSदा: िनमा7तPा:, अय:ै िन�मता: शSदा: 
अTगीकरणीया: वा । �ाचीनसािह4यप/रशीलनात् अिप असTQया: Pावहा/रका: शSदा: �ा#ुं श�या: । 
एत4सवV कतुV ‘शSदशाला’ (Word Bank) इित योजना आरSधुं श�या । अ�या: माग7दश7कसिमतौ  समG�य 
दशे�य िवदषुां �ाितिनOयं �यात् । 

� भारतशासनेन प/रगिणताः राXयभाषाः िहदी तेलुगु इ4यादयः याः भारतीयानां मातृभाषाJपेण सित । इदान� 
यः कोऽिप सं�कृते भािषतुिम=छित, सः �थम ंव\Pं �वमातृभाषया िचतयित । ततः तत् सं�कृतेन  �काशयित 
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इित सव7िव�दतोऽयं िवषयः । अतः त^bाषासु सामायPवहारोपयु\पदावली या Basic  Vocabalary 
ना�ा अिभधीयते, त�याः सं�कृतपया7यपदिनमा7णम् आवfयकम् । अतः तादशृाः कोशाः िनमा7तPाः । तदथV 
त^oाXये काय7शालाः भवेयुः । मानकसं�कृतम् आिt4य कोशिनमा7णाय िवR4सिमितः त^oाXये पृथक पृथक् 
रचनीया । इद ंच कायV सप�द �वीकरणीयम् । तF सं�कृतपया7यिचतने पूव¦\िनयमाः अवfयम् अनुसरणीयाः । 
मातृभाषया एव सवH शासकyयPवहारा: �यु: इित इ=छित राXयसव7कारा: । तदथV �यास: अिप िनरतरं 

�चलित । तथािप अपेि2त�माणेन फलं न �ा~यते । �कमथ7म् एवं भवित ? तF मुQयं कारणं तु - एतदथ7म् अपेि2ता 
पदावली शैली च न िनि:ता इ4येतदवे ।  

1949 तमे वषH ‘सं�कृतं भारतसTघ�य राजभाषा भवेत्’ (Sanskrit should be the officiallanguage of 
the Indian Union) इित डा.अDबेडकर: �ितपा�दतवान् । �कतु तत् अTगीकृतं भवेत् इ4यF सं�कृतZानामेव 
आ4मिव+ास: न आसीत् । 

उ^राखWडे सं�कृतं िRतीयराजभाषा4वेन �यात् इित िनण7य: कृत: । �कतु अ�य ��यावयने �गित: तु            
अ4यuपा । ‘अिधका/रण: अनास\ा:’ इित तु सामायं कारणम् । यावत् शासन�य सवHषु �तरेषु सरलमानक-
सं�कृत�य प/रचय: न भवेत ्तावत् अिधका/रण: जना: वा सं�कृतPवहारे आस*\ न दश7येय:ु । इदान� या शैली 
आtीयते सा तु उपयोगाय न �यात् ।  

य�द सरलमानकसं�कृतं Pापकतया Pवहारे भवेत ्त�ह सं�कृतसDब@ ेPवहार2ेFे, िश2ण2ेFे, सािह4य2ेFे, 
�ाशासिनक2ेFे च महत् प/रवत7नं भवेत् । महता �माणेन सामायजनसमथ7नमिप �ा~येत । जनता अिप िनतराम् 
उपकृता भवेत् । सं�कृत2ेFे जायमाना �गित: सवा7सां भारतीयभाषाणां, भारतीयसं�कृते: च �गते: कारणं �यात् । 

* * ** * ** * ** * *    
 




	Report of the committee.pdf (p.1)
	Sarala Manaka Samskritam Adhyaya 1, 2, 3.pdf (p.2-45)

