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गैर्वाणीर्ैशिष्ट्यम ्
 

Dr. G Sireesha 
 

िोधसङ्क्षिप्तिकव  
ससं्कृत ं प्राचीनभाषाष ु अन्यतमा। इय ं सरुभाषा, देवभाषा इतत कथ्यत।े इय ं
सङ्गणयन्रभाषाभववतमुत्यन्तयोग्या च। तादृशयााः अस्यााः भाषायााः ववषयमधिकृत्य अर 
शोिप्रबन्िे - उपोद्घाताः, ससं्कृतशब्दव्यतु्पतत्ताः, सववप्राचीना भाषा ससं्कृतम,् 
सङ्गणकभाषा ससं्कृतम,् देवभाषा ससं्कृतम,् व्यवहारभाषा ससं्कृतम,् अस्यााः 
व्याकरणवशैशष्ट्यम,् ससं्कृतवाङ्मयव्यात्ताः - इत्येत ेववषयााः प्रततपाद्यन्त।े 
 
कुप्चिकवपदवनि: गवैावणी, ससं्कृतम,् देवभाषा, सङ्गणभाषा, वशैशष्ट्यम,् यास्काः, 
शङ्कराचायवाः, पाणणतनाः, वेदाः। 
 

उपोद्घवि 
संस्कृतं प्राचीनभाषाषु अन्यतमा। प्राचीनभाषासु च संस्कृतभाषायामेव 
अत्यन्तप्राचीनतमं साहहत्यमुपलभ्यते। मेसपटोशमया-ईति््-चनैाहददेशषे ु
संस्कृतताः यदा नाङ्कुररता तस्मात्प्रागेव भारतदेश ेववज्ञानमयााः अपौरुषेयााः वेदााः 
महवषवणां हदव्यदृतष्टटताः आववभभवतााः। सुरभाषा, देवभाषा इतत संस्कृतभाषायााः 
प्राचीने अशभिाने। अर्ावत ्सुरैाः देवैाः भाष्टयमाणत्वात ्इय ंभाषा सरुभाषा, देवभाषा 
इतत कथ्यते। पुराणेषु सुर-असुरभेदो दृशयते। एते एव क्रमशाः अदैत्यााः - दैत्यााः 
इतत, देवााः - दानवााः (राक्षसााः) इत्यवप अशभिीयन्ते।  
सुरााः, देवााः, अदैत्यााः मध्य-एशसयाताः प्रवासम ् आगतााः आयविाततसम्बतन्िनाः 
भवन्तीतत चरररकारैाः अशभिीयते। ककन्तु पुराणेषु सुर-असुरौ भ्रातरौ इतत 
उक्तम।्  
 

भाषासु मुख्या मिरुा, हदव्या गीवावणभारती। 
तस्यां हह काव्यं मिरंु तस्मादवप सुभावषतम।्। इतत संस्कृत ं
ववद्वतििेगीयते। 
ब्राह्मी तु भारतीभाषा गीवावग्वाणी सरस्वती। (अमरकोशाः, शब्दवगवाः 
प्रर्मशलोकाः/1.6.352) 
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इत्यमरकोशवचनाच्च गीाः संस्कृतभाषा एव भवतत।  
पाणणनेाः पभववमेव रामायणे संस्कृतशब्दाः 
भाषापदपयावयत्वेन दृशयते। वेदादारभ्य प्रयुक्तायााः 
भाषायााः संस्कृतभाषा इतत, तर तनशमवतरचनेभ्याः 
संस्कृतसाहहत्यम ् उत संस्कृतवाङ्मयशमतत च 
अशभिानो दृशयते। 
 
संस्कृििब्दव्युत्पप्त्ि 
सं इत्युपसगवपभववकात ्डुकृञ-्करणे इत्यस्माद्धातोाः क्त-
प्रत्यये भभषणारे् सुडागमे संस्कृतशब्दाः तनष्टपन्नो 
भवतीतत ववहदतचरमेव समेषाम।्  
 
सर्ाप्रविीिव भवषव संस्कृिम ् 
इयं संस्कृतभाषा ववशवभाषा सववप्राचीना च। 
लोके2तस्मन ्प्रेञ्च,् ग्रीक्, लाहटन,् रष्टयन ्इत्यादीना ं
भाषाणामपेक्षया संस्कृतस्यैव प्रचीनत्वं 
भाषाशास्रववदो2ङ्गीचकु्राः। 
  
सङ्क्गणकभवषव संस्कृिम ् 
इयं भाषा सङ्गणकभाषा भववतुमत्यन्तयोग्यतमा। 
तर कारणञ्च प्रकृतत-प्रत्ययाहदसंस्कारववशषे एव। 
प्रकृतत-प्रत्ययाहदसंस्कृतत्वादेवास्यााः संस्कृतम ् इतत 
व्यवहारस्समितन। 
 
देर्भवषव संस्कृिम ् 
सेयं ववद्वतिाः व्यवहियमाणत्वात ्देवभाषा इतत नाम 
आगता। उक्तञ्च ववद्वतिाः – संस्कृतं नाम 
दैवीवागन्वाख्याता महवषवशभाः इतत।  
 
व्यर्हवरभवषव संस्कृिम ् 
अपि च – भाषास ुमुख्या मधरुा दिव्या गीर्ााणभारती 
इतत कथनात,् संस्कृतस्य भाषणाद् भाषा 
इत्यप्यभभधानो पर्द्यते। तद्यथा – रामायण-
महाभारतयोोः काले इयं संस्कृतभाषा 
जनसाधारणभाषा आसीत।् तत्ररै् प्रमाणान्यपि 
दृश्यन्ते। तद्यथा  

1. रामायणे – 1.इळ्वलो नामकाः कतशचत ् राक्षसाः 
ब्राह्णरूपं ितृ्वा ब्राह्मणान ् संस्कृतभाषायामेव 
आमन्रयत।् 2.सीतान्वेषणप्रसङ्गे2शोकोपवन ं
प्रववशय संस्कृतेनैव हनुमानवप सीतया 
व्यवहृतवान।् तद्यर्ा – 
यहद वाच ंप्रदास्याशम द्वविाततररव संस्कृतम।् 
रावणं मन्यमाना मां सीता भीता भववष्टयतत।। 
इतत। 

2. यास्काः स्वतनरुक्ताख्यग्रन्र्े वैहदकातिन्नां भाषा 
नाम्ना व्यवहृतवान।् तदेव लौकककं संस्कृतम।्  

3. एवं संस्कृतं द्ववप्रकारकं – 1. वैहदकम,् 2. 
लौकककं चतेत। अनयोरुभयोरवप महवषवपाणणतनाः 
अष्टटाध्यायीनाम्ना व्याकरणं ग्रधर्तवान।्  

4. क्रीस्तो पभव ं द्ववतीयशतके हहमवताः 
ववन्ध्यपववतस्य मध्यदेश े व्यवहारभाषात्वेन 
संस्कृतभाषा आसीहदतत डा. 
भाण्डारकरमहोदयो2ब्रवीत।् 

5. व्याकरणभाष्टये2वप सारधर्ना कृतस्सभतवववादाः 
दृशयते।  

6. संस्कृतस्य काव्यनाटकसाहहत्यतनमावणमवप 
सभचयतत िनतायााः संस्कृतपररज्ञानम।्  

7. आहदशङ्कराचायेण प्रशने कृते प्राकृततस्रयाः 
(आटववकनायवाः) संस्कृतभाषायां समािान ं
दत्तवन्ताः। तद्यर्ा –  

 
स्वताः प्रमाणं परताः प्रमाणं कीराङ्गना यर धगरं 
धगरतन्त। 
द्वारस्र्नीडान्तरसतन्नरुद्धााः िानीहह 
तन्मण्डनपतण्डतौकाः।। 

 
इत्यादिभभोः प्रामाणैोः अर्गम्यते यत ् – इय ं
संस्कृतभाषा िुरा व्यर्हारभाषा आसीदितत।  
 
अस्यवाः व्यवकरणर्ैशिष्ट्यम ् 
एतादृशमहत्त्वपभणावयाम ्अस्यां भाषायां पदतनष्टपतत्ताः 
अतीव गम्भीरा युतक्तयकु्ता च। स्वरेषु िस्व-दीघव-
्लुतााः इतत त्ररिा, पुनाः तर िस्वस्वराः उदात्त-
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अनुदात्त-स्वररतााः इतत त्ररिा, पुनाः ते च 
उदात्तादयाः अनुनाशसक-अननुनाशसकभेदेन द्वविा 
शभद्यन्ते। एवमाहत्य एकाः अकाराः एव 
संस्कृतभाषायामस्याम ् अष्टटादशरूपाणण सन्तनोतीतत 
अहो महदाशचयवम ्।  
एवञ्चाहत्य तर केवलं स्वराक्षराण्येव 132 वविातन 
भवतन्त। तेषामुच्चारणव्यवस्र्ावप अत्यन्ततनगभढं 
तन्र ंतत्त्वञ्चाववष्टकरोतत।  
 
संस्कृिर्वङ्क्मयव्यवप्ति 
संस्कृतवाङ्मयं प्रिानतया 1. वेदवाङ्मयकालाः, 2. 
स्मतृतवाङ्मयकालाः, 3. लौकककवाङ्मयकाल इतत 
त्ररिा ववभाितयतुं शक्नुमाः। 
तर – 1. भगवताः तनाःशवासरूपेणोिभतााः अपौरुषेयााः 
ऋक्-यिुस्सामार्वावख्यााः चत्वारो वेदााः, तरवैान्तगवतौ 
ब्राह्मण-आरण्यकभागौ, अन्तभागााः 
आध्यातत्मकज्ञानप्रबोधिकााः उपतनषदशच अतस्मन ्
ववभागकाले समागच्छतन्त। 
2. शशक्षा, व्याकरणं, छन्दाः, तनरुक्तं, ज्यौततषम,् 
कल्पाः इत्याख्यातन षड्वेदाङ्गातन, पतञ्िशल-गौतम-
काणाद-व्यासाहदशभाः ववरधचतातन सांख्य-योग-न्याय-
वैशवेषक-पभववमीमांसा-उत्तरमीमांसाख्यातन ष् 
दशवनातन, आयुवेद-िनुवेद-गान्िवववेद-
अर्वशास्राद्युपवेदााः, याज्ञवल्क्—पराशराख्यााः 
स्मतृयाः, अष्टटादशपुराणातन, पुराण-न्याय-मीमांसा-
िमवशास्राख्या वेदस्योपाङ्गत्वेन अशभिीयमाना 
स्मतृतवाङ्मयकाले समाववशतन्त।  
3. रामायण-महाभारताख्यौ इततहासौ, शास्रग्रन्र्ााः 
काव्य-नाटकादीतन चते्येते सवे ग्रन्र्ााः इमां 
गैवावण्यामेव ववलसतन्त। भरताः स्वना्यशास्र े
इत्र्मभाणीत ्–  
 

न तद् ज्ञान ंन ततच्छल्पं न सा ववद्या न 
सा कला। 
न स योगो न तत्कमव यन्ना्ये2तस्मन ् न 
दृशयते।। (भरतना्यशास्रम,् 1.113) 

 

वेदवाङ्मये प्रयुक्ता संस्कृतभाषा परस्मैपद-
आत्मनेपदप्रयोगााः दरीदृशयन्ते। ककन्तु तादृशप्रयोगााः 
लौकककवाङ्मये न तर्ा दृशयन्ते।  
 
उपसंहवर 
महम्मदीयानाम ् आगमनात ् प्राक् रािभाषात्वेन, 
साहहत्यभाषात्वेन शशक्षक्षतनागररकाणां भाषात्वेन च 
ववलशसतं, आसतेुशीतनगपयवन्त ं च 
गौरवस्र्ानमलङ्कृतञ्च संस्कृत ं
समस्तभारतोपखण्डम ्एकस्यां संस्कृतौ संस्र्ापयतत। 
तदर्वमेव वयं सवे भारतीयााः भवामाः। भारतीयान ्
सवावन ् एकसभरबद्धान ् कतुवम ् अलशमयमेकैव भाषा। 
तादृशशतक्तरस्यामेव ववद्यते। संस्कृतभाषा न 
मतृभाषा। अवपतु िीविाषा। इदानीमवप अस्यां 
व्यवहरतन्त। रचनााः कुववतन्त च। बहुभाषाणां िननी, 
उपिीव्यभाषा च।  
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