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भाषाशिज्ञानदृष्ट्या संस्कृ तसशधिपदानां शिश्लेषणम्
श्रीगौतमकु मारराजहंसः
प्रस्तािना
भाष् व्यक्तायां िाशच इत्यस्माद्धातोः गुरोश्चहलः 1 इशत सूत्रेण अ प्रत्यये स्त्रीत्िशििक्षायां
टाशप सुशप च कृ ते भाषेशत पदशनष्ट्पशतः।
भाष्ट्यते व्यक्तिाग्रूपेण अशभव्यज्यते इशत भाषा। भाषायाः लक्षणमेिमशप िक्तुं िक्यते –
स्फु टिाक्करणोपातो भािाशभव्यशक्तस्सािकः।
सङ्के शततो वनिशनरातातः सा भाषेत्युयतयते धुिः 2।।
सामाधयतो िक्तुं िक्यते यत् – येन सािनेन मानिः परस्परं भािाशभव्यशक्तङ्करोशत सा
भाषा इशत। पाश्चात्यभाषािाशस्त्रणां मते तु –
A language is a system of arbitrary vocal symbol by means of which social
groups cooperate [3].
अर्ाात् भाषा यादृशयतिक –िाशचक-वनिशनसंकेतानामेका प्रणाली िताते यया मानिः परस्परं
शिचारशिशनमयं कु रुते। इयं भाषि समग्रप्रपञ्चस्य सिोतमा ज्योशतः, या मानिस्य अधतःकरणाधिकारं दूरीकरोशत। अनयि संसारस्य अशखलाशन कायााशण प्रिताधते। नेदं कहपशयतुं
िक्येत यद् भाषामधतरा मानिस्य का गशतरभशिष्ट्यत्? इशत।
कस्याशप भाषायाः सािुस्िरूपमिगधतुं तस्याः व्याकरणं सरलं स्पष्टञ्च सािनं भिशत।
व्याकरणेनि भाषा सुव्यिशस्र्ता पररष्ट्कृता च शतष्ठशत। लौकककिकदकोभयशििसाशहत्यस्य
यर्ार्ाधोिः व्याकरणािीनो िताते।
यर्ा भाषा शनयमान् ज्ञातुं व्याकरणज्ञानमशनिायं, तर्ि व्याकरणशनयमानां ज्ञानार्ं
भाषायाः आधतररकस्िरूपस्य व्याख्याय च भाषा शिज्ञानस्य अशनिायाता िताते। िस्तुतस्तु
कस्या अशप भाषायाः िज्ञाशनकदृष्ट्या स्िरूपशनिाारणं भाषाशिज्ञानेनि शसवनयशत।
भाषाशिज्ञानस्य पररभाषाः –
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प्रािाधयं स्र्ानमािहशत। पाशणनीयसूत्रेषु कात्यायनेन
िार्ताकाशण महर्षाणा पतञ्जशलना च भाष्ट्याशण शिरशचताशन।
अतो मुशनत्रयशिरशचतशमदं व्याकरणं शत्रमुशनव्याकरणनाम्ना
प्रशसशद्धमगात्।व्याकरणं शह साक्षात् भाषाशिज्ञानपदं
लब्िुन्नाहाशत, यतो शह व्याकरणं भाषाणां शसद्धस्िरूपं
धोियशत। भाषाशिज्ञानं तु तधमूलं ककशमशत शिचारयशत।
व्याकरणं सिार्ा भाषास्िरूपसङ्घटनाय न व्याकियते अशप
तु भाषाियिभूताशन पदाशन व्याकरोशत। यद्यशप महर्षाः
पाशणशनः सूत्रेषु क्वशचत्-क्वशचत् भाषाशिज्ञानांिानशप
शनिेशितिान् तर्ाशप तकददं शिद्यास्र्ानं व्याकरणस्य
कात््यं स्िार्ासािकं च इत्याकद शनरुक्तिचनेन स्पष्टं भिशत
यत् व्याकरणं भाषाशिज्ञानमनुसरतीशत।

भाषायाः यतु शिज्ञानं सिााङ्गं व्याकृ तात्मकम्।
शिज्ञानदृशष्टमूलं तत् भाषाशिज्ञानमुयतयते।।4
भाषाशिज्ञानमशप शिज्ञानस्यांिभूतं िताते। भाषाशिज्ञानस्य
शिचारे ण भाषाणां शनदानं सुतरां ज्ञायते। यतो शह तत्र भाषा
कर्मागता ? कु तः आगता ? कस्माज्जाता ? स्िाभाशिकी
अस्िाभाशिकी िा ? इयं भाषा सृष्टःे प्रागासीन्न िा ? अर्िा
तदनधतरं मानिर्नाशमता ? शनत्याशनत्या िा ? इयं भाषा
शिशभन्नेषु देिष
े ु कर्ं शभद्यते ? देिेष्ट्िशप शभन्न-शभन्न प्रदेिेषु
कर्ं शभद्यते का प्रकृ शतः ? कश्च प्रत्ययः ? पूिं व्याकृ ता
अव्याकृ ता िेशत धहुशििाः प्रश्ाः जायधते। अमीषां
प्रश्ानामुतराशण
पाश्चात्यभाारतीयिाा
भाषाशिज्ञानशिशियार्ािसरं
दीयधते।
अतः
भाषाशिज्ञानमधतरा भाषाणां मूलभूतं रहस्यं कदाशप ज्ञातुं न
िक्यते।

भाषाशिज्ञानस्य भेदाःतुलनात्मकभाषाशिश्लेषणे भाषाज्ञानस्य मुख्यतः चत्िारर
अङ्गाशन स्िीकियधते। ताशन च –
1. वनिशनशिज्ञानम्-(Phonology)
2. पदशिज्ञानम् (Morphology)

भारतीयं भाषाशिज्ञानम् –
संस्कृ तिाङ्मये शनरुक्तं , व्याकरणं, शिक्षा चेशत िेदाङ्गत्रये
भाषाियिानां िब्दानां शनिाचनं सम्यक्तया उपलभ्यते। अत्र
भाषाशिज्ञानस्य प्राचीनं नाम तु शनरुक्तं , शनिाचनं,
िब्दिास्त्रशमशत
ज्ञायते।
शनरुक्तधताियतिब्दानाशन्निाचनङ्करोशत।
तत्र
प्रकृ शत
प्रत्ययादीनां शििेचनं, कर्ं िा ततदर्ेषु िब्दानां
िशक्तग्रहस्य त्यागः भितीशत शिचारः कियते। अत्र
अव्युत्पन्नानां िब्दानां सािुत्िमशप प्रदर्िातं दृश्यते। शनरुक्ते
िब्दानां सािुत्िशन्निाचनं िा पञ्चिा कियते-

3. िाक्यशिज्ञानम्(Syntax)
4. अर्ाशिज्ञानम्(Semantics)

अत्र मम शििेयतयशिषयः पदशिज्ञानस्य रूपस्िशनमशिज्ञाने
अधतभािशत।
संस्कृ तभाषायां रूपस्िशनमशिज्ञानम् –
स्िशनमशिज्ञानं रूपशिज्ञानस्य पदशिज्ञानस्य िा एका
शिशिष्टा
िाखा
शिद्यते।
आङ्गलभाषायामेतत्
Morphophonemic’s इशत कथ्यते। अस्यार्ो भिशत यत्

िणाागमो िणाशिपयायश्च द्वौ चापरौ िणाशिकारनािौ।
िातोस्तदर्ााशतियेन योगस्तदुयतयते पञ्चशििं शनरुक्तम् ।।5

द्वयोः िब्दयोः संयोगेन जायमानस्य पररितानशििेषस्य
अवनययनशमशत। संस्कृ त इदं सशधिररशतपदेन स्पष्टं ज्ञायते।
िब्दे रूपे पदे िा जायमानम् सिाशििं पररितानं

अर् च –

सधिािधतभािशधत। Morphophonemic’s िब्दः दीघाः
अशस्त।ककञ्च संस्कृ तस्य सशधििब्दः लघुतरः, अतः
पाश्चाशद्वद्वशिरशप अयं िब्दः स्िीकृ तः।
सूक्ष्मतया शििेचयामश्चेत् माफोफोनीशमक्स इशतिब्दस्य

भिेद्वणाागमाद्धंसः ससंहो िणाशिपयायात्।
गूढोऽऽत्मा िणाशिकृ तेिाणानािात्पृषोदरम्।।6

कृ ते सशधििब्दः न प्रयोक्तव्यः। यतो शह – सशधििब्दः के िलं
स्िर-व्यञ्जन-शिसगासधिीनामेि सामाधय- तया धोिं
कारयशत।
माफोफोनीशमक्स
िब्दस्तु
न
के िलं
स्िराकदसधिीन् धोियशत अशप तु तत्र जायमानं
वनिशनसम्धधिीसमस्तपररितानमशप ज्ञापयशत। अतोऽत्र सधिेः
स्र्ानेः संस्कृ तस्यि संशहता इशत पदं शनरधतरमुपयुक्तं
प्रशतभाशत। िणाानामशतिशयतः सशन्नशिः संशहता इशत । परः
सशन्नकषाः संशहता 7

अत इदं शसद्धवनयशत यत् –शनरुक्तं भाषाशिज्ञानमेि।
व्याकियधते व्युत्पाद्यधते िब्दा अनेनेशत व्याकरणम्।
एतदर्ामेि
संस्कृ तव्याकरणस्य
जशनरभूत्।
संस्कृ तव्याकरणािधोिाय
पाशणशनशिरशचताष्टावनयायी
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िब्दपररितानदृष्ट्या नामाशन कतुं िक्यधते –

6. प्रकृ शतभािः – शििेषािस्र्ायां सधवनयभािः एि
प्रकृ शतभािः।
प्रकृ त्या
स्िभािेनािशस्र्ता
भितीशत
प्रकृ शतभािः।
सशधिनाभितीत्याियः।
प्रकृ शतभािस्य
अनेकाधयुदाहरणाशन शमलशधत। यर्ा – हरी+एतौ=

1. गुणीकरणम् –

हरी+एतौ, शिष्ट्णू+इमौ= शिष्ट्णू इमौ, अमी+ईिाः =अमी
ईिाः, इ इधरः, उ उमेिः, अहो ईिाः13।

यत्र शभन्नस्र्ानीयह्रस्िदीघास्िरयोः संयोगेन एकस्य
स्ितधत्रस्िरस्य शिकासो जायते तद् गुणीकरणं कथ्यते। यर्ा

7. व्यञ्जनीकरणम् – व्यञ्जनीकरणं शद्वशििम्-

– देि+इधरः = देिेधरः= अ+इ =ए । सूय+
ा उदयः = सूयोदयः

(क)

पूणाव्यञ्जनीकरणम्। यर्ा- इकः स्र्ाने यण् स्यादशच
संशहतायां शिषये- इको यणशच इशत सूत्रण
े । यर्ा प्रशत+एकम् =प्रत्येकम्, अनु+अयः =अधियः,

(ख)

अपूणाव्यञ्जनीकरणम् - एचः िमादयिायाि एते
स्युरशच 14 । यर्ा – हरे +ए = हरये, शिष्ट्णो+ए

संस्कृ तस्य सधियः –
भाषािास्त्रदृष्ट्या संस्कृ तस्य सधियः शनम्नरीत्या प्रस्तोतुं
िक्यधते। अत्र पारम्पररक- व्याकरणनामाशन अकृ त्िा

– अ+उ = ओ। राज+ऋशषः= राजर्षाः- अ+ऋ = अर्8।
2. िृद्धीकरणम् – अत्र शभन्नस्र्ानीयस्िरवनिधयोः मेलनेन
एकस्य

स्ितंत्रस्िरवनिनेः

शिकासो

जायते।

यर्ा

–

=शिष्ट्णिे, न+अकः =नायकः, पौ+अकः= पािकः।

तत्र+एकः= तत्रकः – अ+ए = ऐ। जल+ओघः = जलौघःअ+ओ= औ । उप+ऋयतिशत = उपायतिाशत । प्र+एशत

8. स्िरीकरणम् – व्यञ्जनस्य स्र्ाने स्िरस्यादेिः स्िरीकरणं

=प्रशत9।

कथ्यते। यर्ा- कः+अयं =कोऽयम्, रामः+गयतिशत = रामो
गयतिशत।

3. दीघीकरणम् – समस्र्ानीयवनिधयोः मेलनेन एकस्य
दीघास्िरस्योत्पशतः भिशत। यर्ा – शगरर+ईिः= शगरीिः –

9. अघोषीकरणम् – घोषिणास्य स्र्ाने अघोषिणाानां

इ+ई= ई,। भानु+उदयः= भानूदयः उ+उ= ऊ। दत्य+अररः=

स्र्ापनम् अघोषीकरणम् उयतयते। यर्ा – तद्+परः= तत्परः,
उद्+ स्र्ानम्= उत्र्ानम् ।

दत्याररः अ+अ= आ10।

10. घोषीकरणम् – अघोषस्य स्र्ाने घोषस्य स्र्ापनं

4. पूिरू
ा पम् –

घोषीकरणम्। यर्ा – जगत्+ ईिः= जगदीिः, अच्+अधतः

समस्य शिषमस्य िा स्िरद्वयस्य मेलनेन के िलं पूिास्िर एि

= अजधतः, सुप्+अधतः = सुधधतः, अप्+शिः = अशब्िः15।

यत्रािशिष्ट्यते तत्पूिारूपम्भिशत। यर्ा – राम+अम् =
रामम्, हरर+अम् = हररम्, हरे +अि= हरे ऽि शिष्ट्णो+अि =

11.

शिष्ट्णोऽि, हरे +अः= हरे ः11।

–

महाप्राणवनिनेः

स्र्ाने

अहपप्राणवनिशनकरणम् अहपप्राणीकरणम् कथ्यते। यर्ा –
िुि्+ शिः= िुशद्धः, दुि+
् िम्= दुग्िम्16,

5. पररूपम् – समस्य शिषमस्य िा स्िरद्वयस्य संयोगेन
के िलं परितीस्िरः एि यत्रािशिष्ट्यते तत्पररूपम् इशत

12. महाप्राणीकरणम् – अत्र अहपप्राणवनिनीनां स्र्ाने

कथ्यते। यर्ा – प्र+एजते = प्रेजते – अ+ए = ए,

महाप्राणवनिनयः

उप+ओषशत = उपोषशत अ+ओ = ओ12 ।

8

अहपप्राणीकरणम्

स्र्ाप्यधते।

यर्ा

–

धुि+
्

भ्याम्=

भुद्भ्याम्17।

आद्गण
ु ः 6.1.87, उरण ् रपरः 1.1.51

13

प्लुिप्रर्ह्य
ृ ा अचि नित्यम ् 6.1.125, अदसो माि ् 1.1.12, निपाि

एकाजिाङ् 1.1.14, ओि ् 1.1.15

िवृ िरे चि 6.1.88, एत्येधत्यठ
ू सु 6.1.89, उपसर्ाादृनि धािौ
6.1.91
10
अकः सिणेदीर्ाः 6.1.101
9

असम पूिःा 6.1.107, एङः पदान्िादनि 6.1.109, ङसस ङसोश्च
6.1.1010
12
एङङ पररूपम ् 6.1.94
11

14

एिोऽयिायािः 6.1.78,

15

झलाां जशोऽन्िे 8.2.39, झलाां जश ् झसश 8.4.53

16
17

~ 30 ~

झलाां जश ् झसश8.4.53

एकािो बशो भष ् झशन्िस्य स्धिोः 8.2.37
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13. नाशसकीकरणम् – यदा अनाशसक्यवनिनयः नाशसक्याः

=शिद्वांशहलखशत, अं +कः= अङ्कः, िां+ तः=

कियधते तदा नाशसकीकरणशमत्युयतयते। यर्ा – तत्+ मयम् =

िाधतः22,
(ङ) अनूष्ट्मीकरणम् – ऊष्ट्माणः अनूष्ट्माणः यदा कियधते

तधमयम्, यत् +न = यन्न, िाक् +मयम् = िाङ्मयम्, ककम्+

तदा अनूष्ट्मीकरणं भिशत। यर्ा – तत् +शििः=

करोशत = ककङ्करोशत, मन्+ स्यते = मंस्यते18।

तशयतििः, रामस् >रामः23।
14. समीकरणम् – द्वयोः शिषमव्यञ्जनवनिनयोरे कीकरणम्

(च) ऊष्ट्मीकरणम्

एकस्र्ानीकरणं िा समीकरणं िक्तुं िक्यते। समीकरणस्य
धहिो भेदाः सशधत-

– तान् +चतुरान् =ताञ्चतुरान्, उपररतनेषूदाहरणेषु

16. शिषमीकरणम् – समानवनिधयोः एकं शििेषतः पूिातनं

स्पष्टतया रष्टु ं िक्यते यत् यकद तालव्यवनिनयः पूिं
पश्चाद्वा भिशधत तदा समीपस्र्ः स् तिगो िा
तालव्यवनिशनरूपेण पररिर्तातो भिशत19।

वनिसनं शिषमवनिशनरूपेण पररितानं शिषमीकरणं कथ्यते।
यर्ा – युि+
् िम् = युद्धम्, धुि् +शिः= धुशद्धः, उद्धर््+
र्ानम् =उत्त्र्ानम्25

(ख) मूिधा यीकरणम् (ष्टु त्िसशधिः)- मूिाधयवनिनेः षकारात्
टिगाात् च पूिं पश्चाद्वा सकारः तिगो िा भिशत तदा
सः सकारः तिगो िा मूिाधयषकाररूपेण टिगात्िेन च

17. अनाशसकीकरणम् – नाशसक्याः अनाशसक्याः कियधते

पररिर्तातो भिशत। यर्ा – रामः+ षष्ठः = रामष्ट्षष्ठः,

यदा तदा अनाशसकीकरणं भिशत। यर्ा – कान् +कान्=

दुष् +तः= दुष्टः, हृष्+ तः= हृष्टः, पुष+
् तः= पुष्टः, उत्

कांस्कान्, कशस्मन्+ शचत्= कसस्मंशश्चत्, पुम+
् कोककलः

+डीनः =उड्डीनः, शिष्+ नुः= शिष्ट्णुः, कृ ष् +नः=

=पुंस्कोककलः26।

कृ ष्ट्णः20,
िक्यते।

पूिावनिनेः

आिारे ण

िक्तुं

18.

परितीव्यञ्जनवनिनेः

पररितानं

पश्चाद्गामीसमीकरणं

पूिाितीवनिनौ

परसिणात्िं

द्वयोः

शिषमवनिनयोः

मेलनेन

सुशियौ, कटप्रू+ औ = कटप्रुिौ27।

तद्+ शहतः =तशद्धतः21
परितीवनिनेरािारे ण

–

+अत्र = चकि अत्र, ब्रह्मा +ऋशषः= ब्रह्म ऋशषः, सुिी +औ=

उद्+ स्र्ानम् = उत्र्ानम्, िाक् + हररः= िाग्घररः,
–

ह्रस्िीकरणम्

पूिाितीस्िरस्य ह्रस्ित्िमेि ह्रस्िीकरणं कथ्यते। यर्ा – चिी

पूिावनिशनित् पररितानमेि पूिासिणात्िं भिशत। यर्ा –

(घ) परसिणाः

ऊष्ट्माणत्िेन

रामस्त्राता, हररः+ िेते = हररश्िेते, आशिः+ कृ तम् =
आशिष्ट्कृतम्, दुः+= कृ तम् दुष्ट्कृतम्, कान्+ कान् =
कांस्कान्, 24

जनः= सज्जनः,त्> च् – सत्+ शचत्= सशित्, न् >ञ्

एतत्पुरोगामीसमीकरणमशप

अनूष्ट्माणः

( ) स्,ि्,ष् रूपेण पररितानम्। रामः + त्राता=

= हररश्िते, रामः+ च = रामश्च, द् >ज् – सद्+

–

यदा

शििीयधते तदा ऊष्ट्मीकरणं जायते। यर्ा – शिसगास्य

(क) तालव्यीकरणम् (श्चुत्िसशधिः) – स्>ि् – हररस् +िेते

(ग) पूिस
ा िणाः

–

19. आगमः – द्वयोर्िाषमवनिधयोमावनये स्िरस्य व्यञ्जनस्य िा

िा

आगमनम् आगमः। यर्ा- गो +इधरः= गिेधरः, ओ >अि,

उयतयते। यर्ा – तद्+ लीनः= तहलीनः, पद्+ लिः=
पहलिः, नकारस्यानुनाशसकः लः- शिद्वान् +शलखशत

22

िोसलाः8.4.60, अिुस्िारस्य यनय परसिणाः 8.4.58,

िापदान्िस्य 8.4.59

18

20
21

शश्छोऽदि8.4.63

24

विसजािीयस्य सः 8.3.34, ईदद
ु प
ु धस्य िाऽप्रत्ययस्य 8.3.41,

कािाम्रेङििे 8.4.59

यरोऽिि
ु ाससकेऽिुिाससको िा 8.4.45, मोऽिुस्िारः 8.3.23,

25

िश्चापदान्िस्य झसल 8.3.24
19

23

झलां जशझसश 8.4.53, खरर ि 8.4.55

कािाम्रेङििे 8.3.12, िश्छव्यप्रशाि ् 8.3.7, पुमः खय्यमपरे
8.3.6
26

स्िोः श्चि
ु ा श्चःु 8.4.40
ष्टुिा ष्टुः 8.4.41

27

उदः स्थास्िमभोः पि
ा य 8.4.61, झयो होन्यिरस्याम ् 8.4.62
ू स्

इकोऽसिणे शाकल्यस्य ह्रस्िश्च 6.1.127, ऋत्यकः 6.1.127,

अचि श्नध
ु ािभ्र
ु ुिाां य्िोररिङुिङौ 6.4.77
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9.

तशस्मन्+ इशत= तशस्मशन्नशत, प्रत्यङ् + आत्मा =प्रत्यङ्ङात्मा,
षट्+ सधतः =षट्तत्सधतः, िृक्ष+ िाया = िृक्षयतिाया28।
20.

लोपः

-

लोपोऽयमनेकशििः

अशस्त।

यर्ा

–

समस्िरलोपः, शिषमस्िरलोपः, एकस्यानेकस्य िा
व्यञ्जनस्य
लोपः,
स्िरव्यञ्जनसमूहस्य
लोपः,
समाक्षरलोपश्च। पूिारूपे पररूपे च पूिापरयोः स्िरवनिनेः
लोपः अशस्त। अधयत्र च मनस्+ ईषा= मनीषा, हरय +इह=
हर इह, देिाय+ गयतिशधत= देिा गयतिशधत, पुनर्= राजते
पुना राजते29।
21. शद्वत्िम् – कस्यशचत् व्यञ्जनवनिनेः शद्विारं पठनं शद्वत्िं
भिशत। यर्ा – कर्+ तव्यम् =कताव्य,कार्+ यम्= कार्ययाम्,
गौर्ययौ30।
इत्र्ं भाषाशिज्ञानदृष्ट्या संस्कृ तव्याकरणस्य समस्तिगााणां
शिश्लेषणं कृ त्िा तेषां मूलभूतं रहस्यं शिज्ञातुं िक्यते।
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