
 

~ 226 ~ 

International Journal of Sanskrit Research 2021; 7(4): 226-229  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISSN: 2394-7519 

IJSR 2021; 7(4): 226-229 

© 2021 IJSR 

www.anantaajournal.com  

Received: 13-05-2021 

Accepted: 18-06-2021 

 

Dr. Biswajit Pramanik   

Kharuberia, Howarah, West 

Bengal, India  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corresponding Author: 

Dr. Biswajit Pramanik   

Kharuberia, Howarah, West 

Bengal, India 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

सरलमानकससं्कृतम ्उत प्रौढमानकससं्कृतम ्

 

Dr. Biswajit Pramanik 
 

सारांशः- 

भाष्यते व्यवहारादिष ु प्रयजु्यते इदत भाषा। समग्रजगदततलेऽदममन ् बह्वव्यः भाषाः वततन्ते। आस ु भाषास ु प्रदसद्धभाषात्वेन 

सवतभारतीयभाषाजननीत्वेन संमकृतभाषा दवश्वऽेदममन ् प्रथते। अन्यभाषवे संमकृताख्यभाषायाः अदि मवरूिद्वयं भवदत सरलं प्रौढञ्च। 

सरलभाषया लोकव्यवहारः दियते। जनाः िरमिरं भावादभव्यदिकाले सरलभाषायाः प्रयोगं कुवतदन्त। संमकृतभाषायाः इि ं सरलरूिम ्

उररीकृत्य सरलमानकसंमकृतदमत्यमय संरचना अभतू।् भाषायाः अिररूिं प्रौढदमदत। इि ंप्रौढरूिं प्रत्येकं भाषायाः सादहत्येष ुसमिुलभ्यते। 

दवद्वज्जनसमहू े अदि प्रौढभाषा प्रयजु्यते। भाषायाः प्रौढमवरूिम ् उररीकृत्य प्रौढमानकसंमकृतदमदत भदवतमु ् अहतदत। सम्प्प्रदत 

सरलमानकसंमकृतेन सह प्रौढमानकसंमकृतमय आवयकयकता वततते वेदत महान ्प्रश्नः। सामान्यसम्प्भाषणकाले सरलसंमकृतमयैव आश्रयः श्रयेसे, 

दकन्त ु प्राचीनग्रन्थािीनाम ् अध्ययनाय सरलसंमकृतभाषया सह ननंू प्रौढसंमकृतभाषायाः ियातप्तं ज्ञानं प्रत्येकमदि संमकृताध्येतुः भवेत।् 

सरलसंमकृतमय अभ्यासः अधनुा प्रायशः सवतत्रादि जायमानः दृयकयते। सम्प्प्रदत समयः आगतः सरलमानकसंमकृतेन सह प्रौढमानकसंमकृतमय 

अभ्यासाय। सरलसंमकृतमय ज्ञानं सम्प्प्राप्तवान ् सवोऽदि संमकृताध्येता प्रौढसंमकृतज्ञानाय प्रयतेत। सरलमानकसंमकृतवत ् प्रौढसंमकृतमदि 

प्रौढमानकसंमकृतं भवत ुइदत दधया तत्रादि सीमाङ्कनं करणीयम।् सवतकवीनां रचनाशैलीः िररशील्य प्रौढमानकसंमकृतमय िररदधदनश्चयः कतुुं 

शक्येत। मनषु्यबदु्धौ संमकृतभाषाप्रयोगसन्िभ े प्रकोष्ठद्वयं भवेत।् यदममन ् समये यमयाः भाषायाः प्रयोगः आवयकयकः, तदममन ् समये 

तादृशभाषायाः अथातत ् सरलप्रौढयोः आवयकयकतानगुणुं प्रयोगः करणीयः। नवसंमकृताध्येतदृभः सह दनश्चप्रचं सरलसंमकृतेन, 

संमकृतभाषादवदभः सह दनश्चप्रचम ्आवयकयकतानगुणुं सरलेन वा प्रौढेन वा व्यवहारः योग्यतरः। एवं साम्प्प्रदतके काले सरलमानकसंमकृतेन सह 

प्रौढमानकसंमकृतमय आवयकयकता वततते इदत दनदश्चत्य योग्यमवरूिदनमातणं सम्प्प्रदत अममिदग्रमोतरदरिादयत्वमवम।् 

 

कूट शब्द: सरलमानकसंमकृतम,् संमकृतभाषा, सरलभाषया लोकव्यवहारः 

 

प्रस्तावना 

 

‘वाण्येका समलङ्करोदत िरुुष ंया संमकृता धायतते’ 
1
 

 

िदृथव्या ंबहवः जीवाः सदन्त। प्रत्येकं जीवाना ंमनदस दवदभन्नाः भावाः जायन्त।े मनदस दमथतभावाना ंप्रकटनं शब्िाना ंमाध्यमेन 

दियत।े जीवाना ं शब्िादभव्यिेः तारतम्प्यदृष््टया मानवः श्रेष्ठः। मानवाना ं श्रेष्ठतायाः अन्यतम ं प्रधानकारण ं भवदत भाषा। यथा 

अन्यभौदतकदवषयान ्दवहाय मनषु्यः ससखु ंमथातु ंन शक्नोदत, तथैव भाषा ंदवना अदि ससखु ंमथातु ंन शक्यते। 

 

भाषा- 

भाष्यत े अनया इदत भाषा। िरमिरभावदवदनमयाय योग्या साधनभतूा इयमेव। प्रत्येकं मनषु्यमय जीवने भाषा दकञ्चन प्रधानम ्

अत्यावयकयकम ् अङ्गभतू ं भवदत। मानवाः भाषाधारेण तभावान ् मिष्टतया अन्येभ्यः सचूयदन्त। अतः भाषा दनतराम ् अिके्ष्यत।े 

आङ्ग्लभाषाया ं भाषावाचकं “Language” इदत ििम ् Lingua इदत शब्िािभूुतम।् मानवीयदवचाराणा ं बौदद्धकादभव्यदिरेव 

भाषा। संमकृतव्याकरणानसुारेण भाषाशब्िो “भाष ् व्यिायां वादच” इत्यममाद्धातोः “गरुोश्च हलः” इदत ‘अ’ प्रत्यये दिया ंटादि 

इदत कृत ेसदत दनष्िद्यत।े ध्वदनरूिमेव भाषायाः वामतदवकं रूिम।् दलदखतरूि ंत ुध्वनीना ंयादन्त्रकदवदधमात्रम।् ध्वदनः भाषायाः 

शरीरं चते ्दवचारमतिात्मेदत कथ्यत,े द्वादवमौ िरमिरादश्रतौ। यथोिं कदवकुलगरुुकादलिासेन – 

 

“वागथातदवव सम्प्ििृौ वागथतप्रदतितरदये। 

जगतः दितरौ वन्ि ेिावततीिरमैश्वरौ।।” 2 

                                                            
1 भर्तहृरिनीरर्शर्कम ् 
2 िघवुशंम ् 1-1 
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संस्कृतभाषा- 

जगदत दवद्यमानास ु बह्वीष ु भाषास ु समंकृतभाषा दवदशष्टा वततत।े संमकृतभाषायाः 

महत्वमवं सवैरदि अङ्गीदियत।े सषुु्ठ कृतदमदत संमकृतम।् अन्यभाषा इव संमकृतमदि 

कादचि ्भाषा। सवतप्राचीनग्रन्थेष ुअन्यतमग्रन्थः वेिः संमकृतभाषया एव दवरदचतः। न 

केवल ं वेिः अदित ु उिदनषिः, िरुाणादन, धमतग्रन्थाः इत्याियः संमकृतभाषया एव 

दवरदचताः सदन्त। दवश्वेऽदममन ् दवद्यमानव्याकरणग्रन्थेष ु अष्टाध्यायी इदत 

सवोत्कृष्टग्रन्थः भगवता िादणदनना संमकृतभाषया एव दवरदचतः। प्राचीनादन 

आध्यादत्मकादन तत्वमवादन संमकृतभाषया एव ऋदषकदवदभः सम्प्िादितादन। 

अधनुातनकाले बहुचदचततः वैद्यशाि ेप्रदसद्धः आयवुेिः अदि संमकृतभाषया सम्प्िषु्टः। 

अनया एव संमकृतभाषया प्राचीनकालात ् जनाः िरमिरं व्यवहारं कुवतदन्त मम। 

मध्येकाल ं दवदवधकारणःै संमकृतभाषाव्यवहारमय गदतः सत्यमेव न्यनूा सञ्जाता 

मयान्नाम, दकन्त ु अधनुा िनुरदि जनाना ं मखुारदवन्िषे ु सा संमकृतभाषा दवलसदत। 

संमकृतभाषाप्रयोगप्रसङ्ग ेमहदषतणा ितञ्जदलना उिमदमत यत-् 

 

यमत ुप्रयङ्ुिे कुशलो दवशषे ेशब्िान ्यथावि ्व्यवहारकाले ।  

सोऽनन्तमाप्नोदत जयं िरत्र वाग्योगदवि ्िषु्यदत चािशब्िःै ।।
3
  

 

अन्यभाषवे संमकृतभाषायाः अदि मवरूिद्वयं भवदत- सरल ंप्रौढञ्चदेत। सरलसंमकृतं 

यथा संमकृतभाषायाः आदिदशक्षायै योग्यं भवदत, तथैव भाषाज्ञानमय गभीरज्ञानं 

प्राप्तमुदि प्रौढसंमकृतम ्उियिंु भवदत। एतयोः आवयकयकता मवरूिम ्इत्यादि िमशः 

अधोऽधः वण्यतत-े 

 

सरलमानकसंस्कृतम ्(Simple Standard Sanskrit) 

लोकव्यवहारानगुणु ं सवात अदि भाषा सरला भवदत। सरलतमा भाषा प्रयोिव्या 

इत्यदमत भाषादसद्धान्तः। यथा प्रत्येकमदि जनः भाषाम ् अदधगन्तु ं शक्नयुःु तथा 

लोकव्यवहारे िरमिरं सम्प्भाषणकाल े जनैः सरलसंमकृतमय आश्रयः मवीदियते। 

आबालवदृ्धवदनताः संमकृतभाषाभ्यासमय प्राक्काले अदि सरलसंमकृतमय अभ्यासं 

कुवतदन्त। सरलसंमकृतप्रयोगणे मनोगतभावाः अदतसहजतया व्यिीकतुुं शक्यन्त,े 

संमकृतभाषा अवगन्तमु ् अदि शक्यत।े दकन्त ु अममादभः प्रयजु्यमाना भाषा सरला 

अदमत, उत न इत्यत्र दनणातयकः अशंः कः इदत प्रश्नः उिदेत।  

सरल ं संमकृतम ् आवयकयकम ् इदत कथनेन आ बहोः कालात ् संमकृत ं कदिनदमदत 

भावः जनमानसे वततत।े एत ं भावं िररवततदयतु ं संमकृत ं सरलदमदत भावजागरणम ्

अत्यावयकयकम।् संमकृताध्ययनाथतम ् अवसरं ये न प्राप्तवन्तः त े यदि सरलसंमकृतने 

संमकृताध्ययनमय अवसरं प्राप्नवुदन्त तदहत अवयकयं त े सहजतया संमकृतभाषाध्ययनं 

कतुुं शक्नवुदन्त। संमकृतक्षते्र े असंख्याकाः संमकृतादभमादननः यदि 

संमकृताभ्यासकालमय आदिमतरे सरलसमंकृतमय िररचयं प्राप्नवुदन्त, तदहत संमकृतमय 

दवषये रुदचः दनश्चयने तषेा ंवदधतष्यत।े सरलसंमकृतप्रचारद्वारा यदि प्राशासदनकक्षते्रम,् 

उद्यमक्षते्रम,् वादणज्यक्षते्रम,् दवज्ञानक्षेत्रम,् राजनीदतकक्षते्रम ् इत्यादिष ु क्षते्रषे ु

सरलसंमकृतमय व्यवहारः दियत ेतदहत संमकृतभाषायाः आनकूुल्यं दतष्ठदत।  

मानकं संमकृतम ्इदत कथनेन वैयाकरणमय िादणनेः िररधौ ये शब्िाः वततन्त ेत ेशब्िाः 

व्यवहारकाले प्रयोिव्याः इदत सचू्यत।े िादणनीयिद्धत्या सम्प्मतमेव मानकदमदत 

दचन्तनीयम।् एतत ्मानकं संमकृत ंयथाशदि अदखलभारतमतरे समानरीत्या प्रचलते।् 

कमयदचत ् अदि वमतनुः बहूदन नामादन भवदन्त। एवं बहुष ु नामस ु सत्स ु

प्रामादणकरीत्या अदखलभारतीयप्रयोगदृष््टया लोकदप्रयतादृष््टया च एकमय नाम एव 

मवीकरणीयं भवदत। तत ् नाम समग्र े भारत े एकमेव अथुं सचूयेत।् अथातत ्

मानकसंमकृत ेप्रािदेशकप्रभावः न भदवष्यदत।  

इत्थं लोकव्यवहारः, दशक्षणम,् प्रसारः, िाि्यिमुतकदनमातणम,् संमकृतभाषानवुािः, 

सादहत्यसमदृद्धः इत्येतषे ुसवेष ुप्रसङ्गषे ुयदि वयं सरलं मानकं च आदश्रत्य दतष्ठामः 

तदहत संमकृत ं िनुरदि मवमय सवतजनभाषामवरूिम ् आदश्रत्य सपु्रदतदष्ठत ं भदवष्यदत। 

ऋदषः अरदवन्िः, श्रीमाता, वाराणसेयः वासिुवेदद्ववेिी, महारादष्ःयः भण्रारकरवयतः, 

उतरदरप्रिशेीयः यकयामकुमारदसंहवयतः इत्याियः सरलसंमकृतमेव इच्छदन्त मम। 

 

                                                            
3 महाभाष्यम ्, पस्पसारिकम।् 

ककमरं्थ सरलमानकसंस्कृतम?् 

सरलमानकसंमकृतमय आवयकयकता ंमनदस दनधाय कादनचन कारणादन इह प्रमतयून्त-े 

1. लोकव्यवहारं सम्प्यिया कतुुं सरलमानकसंमकृतम ्आवयकयकम।् 

2. कदिनदवषयान ्सलुभतया अवगमदयतमु् आवयकयकं सरलमानकसंमकृतम।् 

3. संमकृतभाषायाः प्रसारः सवतत्र भवत।ु 

4. संमकृत ेदवद्यमानमय सादहत्यमय समदृद्धः सवतत्र भवत।ु 

5. संमकृत ेदवद्यमानं ज्ञानं सवैरदि अवयकयं प्राप्येत। 

6. संमकृतानवुािसंरचनादृष््टया सरलसंमकृतम ्आवयकयकम।् 

7. िाि्यिमुतकाना ंदनमातणाथतम ्आवयकयकं सरलमानकसंमकृतम।् 

8. दशक्षण ेमाध्यमं सरलं भवत ुइत्येतिथतम ्आवयकयकं सरलमानकसंमकृतदमदत। 

 

सरलमानकसंस्कृतस्य कनयमाः-  

िादणदनिररदध ं सम्प्यक् दवदवच्य सवतभारतग्राह्यत्वं दमथरीकृत्य सरलमानकसंमकृतमय 

केचन दनयमाः िाि्यदवषयाः चात्र िमशः प्रमतयून्ते-  

1. अजन्तशब्िप्रयोगः- अकारान्तिुदंलङ्गनिुसंकदलङ्गशब्िाः, 

आकारान्तिीदलङ्गशब्िाः, ईकारान्तिीदलङ्गशब्िाः एव प्रयोिव्याः 

सरलमानकसंमकृत।े केषाञ्चन हलन्ताना ं शब्िाना ं मथाने अजन्ताना ं शब्िानां 

प्रयोगः अदि शक्यः। यथा राजन ्इदत मथाने महाराजः इदत प्रयोिंु शक्यत।े  

2. ियातयशब्िप्रयोगे दचन्तनम-् संमकृत े एकमय शब्िमय मथाने 

बहुदवधियातयवादचशब्िाना ं प्रयोगः दियत।े तत्र कमयदचत ् प्रदसद्धमय एकमय 

शब्िमय प्रयोगः करणीयः। जलमक्ु, जलिः, वाररधः, अम्प्बभतृ ् इत्यथे मेघः 

इदत शब्िः प्रयोिव्यः।  

3. यषु्मिथे भवच्छब्िप्रयोगः- मध्यमिरुुषाथे यषु्मि ् इदत शब्िमय प्रयोगः 

संमकृतशलैी वततत।े अदममन ्प्रसङ्ग ेयषु्मि ्इदत शब्िप्रयोग ेभवत ्इदत शब्िमय 

प्रयोगः सतुरा ंशक्यः एव।  

4. एकवचन-बहुवचनप्रयोगः- दत्रष ु वचनषे ु वचनद्वयमय अथातत ् एकवचनमय 

बहुवचनमय च प्रयोगः कायतः। दद्ववचनप्रसङ्गः कौशलेन सम्प्िािनीयः यथा 

बालकौ गच्छतः इदत मथाने बालकद्वयं गच्छदत इदत प्रयोिव्यम।् 

5. दवभदिदवषये सारल्यम-् कासाञ्चन दवभिीना ं मथान े अव्ययं प्रयोिव्यम,् 

यथा- िञ्चमीदवभिौ तदसल ्इदत प्रत्ययमय प्रयोगः। 

6. भतूकालाथे कृिन्तप्रयोगाः- संमकृत े भतूकालाथे लङ्लकारप्रयोगः दियत।े 

सरलमानकसंमकृत ेिवत-ुप्रत्ययमय प्रयोगः करणीयः। 

7. चत्वारः एव लकाराः- िशाना ंलकाराणा ं मथाने चतणुातमेव लकाराणा ंप्रयोगः 

शक्यः अदममन ् मतरे। त ेलकाराः यथा- वततमानकालाथे लट्, प्राथतनाथे लोट्, 

भदवष्यिथे लट्ृ िनुश्च दवदधप्रभतृ्यथे दवदधदलङ् इत्यादि। 

8. दचतधातनूा ंप्रयोगः- दवद्यमानेष ु दद्वसहस्र ेधातषु ु दचताना ं केषाञ्चन धातनूामेव 

प्रयोगः मयात ् प्राथदमकमतरे। भ्वादिगणीयाः, दिवादिगणीयाः, तिुादिगणीयाः, 

चरुादिगणीयाः प्रायशः चत्वाररंशत ् धातवः ियातप्ताः प्राथदमकमतरे 

संमकृताभ्यासाय। प्रगतमतरे आत्मनेिदिधातनूा ं प्रयोगः भदवतमु ् अहतदत। 

आवयकयकताया ंसत्या ंदवभज्यप्रयोगमय आश्रयः अदि मवीकरणीयः भवेत।् 

9. लघवुाक्यप्रयोगः- यावत ् शक्यं मतरेऽदममन ् लघनूा ं वाक्यानामेव अभ्यासः 

मयात।् 

10. सदन्धव्यवमथा- सदन्धः दववक्षाधीनः वततत ेइदत कारणात ्प्राथदमके मतरे सदन्धः 

न कायतः। नादमत, तथादि, तत्रवै इत्यादिष ु मथलेष ु अनकुरणात्मकप्रयोगः 

उदचतः। 

11. कततररप्रयोगादधक्यम्- दत्रदवधषे ु प्रयोगषे ु कततररप्रयोगः एव आरम्प्भिशायाम् 

औदचत्यं वहदत। कततररप्रयोगः वाक्ये सरलता ंजनयदत। 

12. अन्वयानसुाररवाक्यप्रयोगः- आिौ कतृतििम,् तममात ्कमतिि ंतिन ु दियाििम् 

इदत िमः प्रायः सवातमवदि भारतीयभाषासु वततत।े आरम्प्भे अयमेव िमः 

वाक्यसरलता ं सचूयदत। अन्वयानसुारेण एव ििाना ं प्रयोग े अथातवगमः मफुटः 

भवेत।् 

13. सामान्यसमासाना ं प्रयोगः- अप्रयत्नेन यथा समासः मयात ् तत्रवै समासः 

प्रयोिव्यः। अन्यमथलेष ुसममतििाना ंप्रयोगाः न भवेयःु।  
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सरलमानकसंस्कृतस्य प्रयोगः कुत्र करणीयः? 

1. भादषतणॄा ंजनाना ंमध्ये। 

2. दशक्षण-प्रशासन-मनोरञ्जन-सम्प्िकत -दवज्ञान-वादणज्य-सचूनािीना ं

माध्यमरूिणे। 

3. अनवुािावसरे (इतरभाषातः संमकृत ंप्रदत) 

4. संमकृतने एव समकादलकसादहत्यमय दनमातणावसरे 

5. शब्िदनमातणमय दनरन्तरतावसरे 

 

प्रौढमानकसंस्कृतम-् (High Standard Sanskrit) 

प्रौढम ् अथातत ् High, मानकम ् अथातत ् Standard, संमकृतम ् अथातत ् Sanskrit 

प्रौढमानकसंमकृत ं नाम संमकृतभाषायाः यदममन ् मतरे भाषायाः उन्नयनं यत्र दियते। 

या भाषा सामान्यतया व्यवदियत ेतमयाः भाषायाः यत ्सादहदत्यकं मवरूि ंव्यवदियत े

तत ्प्रौढमानकसंमकृतम ्इत्यचु्यत।े  

प्रौढम ्अथातत ्उन्नतमतरीयम ्इदत। भाषा दद्वदवधा भवदत इत्यिुम।् सरलं प्रौढञ्चदेत। 

भाषायाः प्रौढमवरूिं काव्येष ुसादहत्येष ुशािषे ुच दतष्ठदत। अतः प्रौढम ्इदत कथनेन 

शािीयम,् सादहदत्यकम,् कादव्यकम ् उन्नतमतरीयं वा इदत कथदयतु ं वयं शक्नमुः। 

सरलभाषाशलैीतः सा प्रौढभाषाशलैी दनतरा ं दभद्यत।े प्रौढभाषामतरे शब्िप्रयोगाः 

दवदवधप्रकारकाः भवदन्त। तत्र भाषाशलै्याः दवदवधमखु्यादन दृग्गोचरादण भवदन्त। 

प्रौढदमदत कथनने कदिनदमदत भावः सवतथा नाङ्गीदियत।े प्रौढदमदत कथनेन 

कादव्यकदमदत कथनम ्अदभप्रतेम ्अदमत। अथातत ्दवदवधकाव्येष ुकदवदभः ये प्रयोगाः 

िदशतताः, ये प्रयोगाः कृताः त ेप्रयोगाः एव प्रौढििवाच्याः सदन्त। 

मानकं संमकृतम ् इदत कथनेन सामान्यतया वैयाकरणमय िादणनेः दनयमान ्अनसुतृ्य 

कदवदभः ये प्रयोगाः कृताः, तषेा ंशब्िानाम ्अङ्गीकरण ंमानकदमदत कथ्यत।े एतत ्

मानकं संमकृत ं यथाशदि अदखलभारतमतरे समानरीत्या प्रचलेत।् कमयदचत ् दवषये 

दवद्यमानेष ु बहुष ु शब्िषे ु सत्स ु प्रामादणकरीत्या अदखलभारतीयप्रयोगदृष््टया 

लोकदप्रयतादृष््टया रुदचरप्रयोगदृष््टया च एकमय एव शब्िमय मवीकरण ं मानकदमदत 

उच्यत।े 

प्रौढमानकसंमकृतम ् इदत कथनेन काव्येष ु कदवदभः ये शब्िाः प्रयिुाः त े शब्िाः 

गहृीताः भवदन्त। मवाभादवकतया इमे शब्िाः श्रवणमाधुतयुं जनयदन्त। 

भाषामतरदवकाशाय प्रयोक्त्रा उिः शब्िः यथा प्रौढः अदि मयात ् िनुश्च सवतग्राह्यः 

अदि मयात ् तथा प्रयोिव्यम।् प्रौढमानकसंमकृतभाषायाः अभ्यासाय काव्यािीनाम ्

अध्ययनादिकं कततव्यम।् तने वयं ता ंप्रौढशलैीम ्अदधगन्तु ंशक्नयुाम।  

 

ककमरं्थ प्रौढमानकसंस्कृतम?् 

1. संमकृतभाषायाः मतरः यः वततत े तमय संवधतनाथुं प्रौढमानकसंमकृतम ्

आवयकयकम।् 

2. अदजततज्ञानमय मतरः इतोऽदि उन्नतः भवत ु इत्येतिथुं प्रौढमानकसंमकृतम ्

आवयकयकम।् 

3. संमकृतभाषाया ंदवद्यमानाना ंप्रौढग्रन्थानाम ्अवगमनम,् अध्ययनं च मवयं कतुतम ्

आवयकयकं सामथ्युं प्राप्तु ंप्रौढमानकसंमकृतमावयकयकम।् 

4. संमकृत ेदवद्यमानमय गभीरसादहत्यमय समिृध््यथतम।् 

5. संमकृत े समदुचत ं ज्ञानं प्राप्य तिन ु मवीयप्रदतभायाः संवधतनाथुं 

प्रौढमानकसंमकृतम ्आवयकयकम।् 

6. प्रौढमतरे अनवुाि ंकतुतमदि प्रौढसंमकृतम ्आवयकयकम।् 

7. शािीयिाि्यिमुतकेष ुप्रदतिादितान ्दवचारान ्सम्प्यिया ज्ञातमुावयकयकम।् 

8. िारम्प्िररकदशक्षणमय माध्यमं प्रौढं भवत ुइत्येतिथतम ्आवयकयकम।् 

9. शािीयगोष्ठीष ु सभास ु मवीयभाषासामथ्यतमय समिुमथािनाथुं 

प्रौढमानकसंमकृतम ्आवयकयकम।् 

 

प्रौढमानकसंस्कृतकवषयाः 

प्रौढमानकप्रयोगाः काव्याध्ययनािवे ज्ञायन्त े । काव्येष ु कदवदभः प्रयिुाः शब्िाः 

दवदभन्नप्रकारकाः भवदन्त । व्याकरणदृष््टया त े शब्िाः दवदवधाः भवदन्त । अतः 

कीदृशान ् शब्िान ् वयं ििामश्चेत ् अममाकं भाषानैिणु्यं भवेदिदत महान ् कश्चन 

प्रश्नदवशषेः अदमत । तिथतम ् अदमत कदश्चत ् उिायदवशषेोऽदि । अधोदलदखताः 

दवषयाः दवशषेतया अभ्यमयन्त ेचते ्भाषासामथ्यतमय दवकासः भदवतमु ्अहतदत । इमे 

दबन्िवः िमशः अधोऽधः समिुवण्यतन्त-े 

क. दवभदिज्ञानम-् आिावेव अजन्तहलन्तशब्िाना ं दवभदिज्ञानम ् अममादभः 

प्राप्तव्यम ् । का दवभदिः दकमथात भवतीदत दवषये ज्ञानं तन्नाम कारकदवषये 

मिष्टधारणा अममाकं भवेत ् । िनुश्च दत्रष ु दलङ्गषे ु सप्तस ु दवभदिष ु समेऽदि 

अजन्तहलन्तशब्िाः ज्ञातव्याः। आवयकयकताया ं सत्या ं प्रदतदनदधभतूशब्िानां 

िारायणमदि कायतम ् । काव्येष ु दवदवधप्रकारकाः अजन्तहलन्तशब्िाः भवदन्त। 

सधयैतम ्अभ्यासं दवधाय सप्रयोग ंत ेशब्िाः ममततव्याः। इह सवतनामशब्िाः अदि 

अन्तभतवदन्त । 

ख. एकवचन-दद्ववचन-बहुवचनप्रयोगः- सरलमानकसंमकृतप्रसङ्ग े एकवचनमय 

बहुवचनमय च प्रयोगः आसीत।् दकन्त ुअत्र त्रयाणा ंवचनानाम ्अथातत ्दवदशष्ट 

दद्ववचनमयादि प्रयोगः करणीयः। 

ग. दवदभन्नकृिन्तप्रयोगाणा ं प्रभावः- संमकृत े ये कृिन्तप्रत्ययान्तप्रयोगाः 

सम्प्भवदन्त, तषेा ंप्रयोगज्ञानमदि आवयकयकम।् 

घ. लकारज्ञानम-् सरलसम्प्भाषणदशदबरे अममादभः सामान्यतया लट्, लोट्, लट्ृ 

इत्याियः दत्रचतरुाः लकाराः अभ्यमयन्त े। काव्येष ुसवेऽदि लकाराः प्रयजु्यन्त े। 

अतः लकाराभ्यासदृष््टया सवेषामदि लकाराणा ं मिष्टधारणा अममाकमवयकयं 

भवेत ् । तत्र दवदशष्य लङ्, दवदधदलङ्, लङ्ु, लङ्ृ इत्याियः अन्तभतवदन्त । 

िरममैििधातदुभमसह आत्मनेििदियाििानामदि प्रयोगज्ञानम ्आवयकयकम ्। 

ङ. कृिन्तप्रत्ययज्ञानम्- संमकृतकाव्येष ु उतरदमकृिन्तप्रत्ययान्तशब्िाः कदवदभः 

प्रयिुाः। तिथुं सामान्यतया सवतदवधधातनूा ंक्त्वमवा, ल्यि,् तमुनु,् कृत्यप्रत्ययाः, 

शत,ृ शानच ्इत्यादिप्रत्ययान्तरूिादण अममादभः ज्ञातव्यादन ।  

च. तदद्धतप्रत्ययज्ञानम-् तदद्धतान्तशब्िाः भाषानैिणु्यं सतुरा ं प्रवधतयदन्त । 

तदद्धतप्रत्ययाः दवदवधाथेष ु प्रयजु्यन्त े । दवदवधाथेष ु प्रयिुतदद्धतशब्िप्रयोगाः 

ज्ञातव्याः। तदद्धतप्रकरण ं दकदञ्चिदतदवशालमदमत । तममािवे दकदञ्चत ्सधयैुं 

कादव्यकतदद्धतप्रयोगाः िररशीलनीयाः। 

छ. अव्ययज्ञानम-् संमकृतभाषानैिणु्यं संवधतयदन्त कादव्यकादन अव्ययादन बहूदन 

वततन्त े। इमादन अव्ययादन सप्रयोग ंिररशीलनीयादन ।  

ज. उिसगतज्ञानम्- द्वादवंशदतः उिसगातः सदन्त । सोिसगतदियाििादन, सोिसगत-

सबुन्ताश्च काव्येष ु िररशीलनीयाः। सोिसगतदियाििाना ं िररशीलनसमये 

अममादभः लकारदिशा अदि प्रयोगाः िररशीलनीयाः। 

झ. प्रयोगज्ञानम्- कततररप्रयोगः, कमतदण प्रयोगः, भावे प्रयोगः इदत प्रयोगः दत्रदवधः। 

संमकृतवाङ्मये दवद्यमानसादहत्ये कमतदण प्रयोगः दवशषेणे शोभत े । इमे प्रयोगाः 

अदि दवदवधलकारदृष््टया िररशीलनीयाः। 

ञ. समासज्ञानम-् समसनं समासः। समासबहुलं भवदत काव्यम ् । सामान्यतया 

काव्ये दवद्यमानाः दवशषेसमासान्तप्रयोगाः अममादभः िररशीलनीयाः।  

ट. सदन्धज्ञानम-् संमकृतसादहत्यं सदन्धबहुलमदि वततत े । अतः संमकृतभाषा-

नैिणु्यदृष््टया काव्येष ुप्रयिुादन सन्ध्यिुाहरणादन सप्रयोग ंिररशीलनीयादन । 

ि. दवशषेधातपु्रयोगः- प्रौढमानकसंमकृत ेदवशषेधातनूा ंप्रयोग ेसामथ्युं प्राप्तव्यम।् 

र. अन्यदवषयज्ञानम-् एतान ्प्रमखुान ्अशंान ् दवहाय अन्ये केचन दबन्िवः सदन्त, 

येषा ं प्रयोगः काव्येष ु जायत े । त े प्रयोगाः अदि अममादभः अवयकयं ज्ञातव्याः। 

सवैः सह एतषेा ं प्रयोगज्ञानमदि समिुाजतयेम । इम े दवषयाः यथा- संख्यास ु

दलङ्गभिेः, िरूणप्रत्ययान्तशब्िाः, दनत्यबहुवचनान्तशब्िाः, 

िीदलङ्गप्रकरणम,् दद्वरुदिप्रकरणम,् सनाद्यन्ताः, दवशषेप्रयोगाश्च । एतान ्

अशंान ् दवहाय अन्येऽदि दवषयाः दनश्चयेन काव्येष ु रमन्त े । त े प्रयोगाः अदि 

यथामदत ममततव्याः प्रयोिव्याश्च । 

 

प्रौढमानकसंस्कृतस्य प्रयोगः कुत्र करणीयः? 

कियान्वयनाय के्षत्राकण- 

1. संमकृत ेदवशषेज्ञानं येषा ंवततत ेतादृशजनाना ंमध्ये प्रयोगः करणीयः। 

2. दशक्षणमतरमय औन्नत्यं सम्प्िािदयतु ं यत्र अवकाशाः वततन्त े तत्र प्रयोगः 

करणीयः। 

3. प्रौढग्रन्थानाम ्अनवुािावसरे। 
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4. संमकृतने एव समकादलकसादहत्यमय दनमातणावसरे संमकृतमय औन्नत्यम ्

अदभव्यिीकतुतम।् 

5. प्रदसद्धैः शब्िःै भाषणसन्िभ ेअथवा लेखनसन्िभ।े 

 

उपसंहारः 

प्रत्येकमदि भाषादशक्षणमय आरम्प्भकाले सरलभाषायाः आश्रयः एव करणीयः। अतः 

तद्दष्ृ्टया सरलसंमकृतमय दशक्षण ं प्राप्तव्यम।् इि ं सरलसंमकृत ं मानकं मयादिदत दधया 

सरलमानकसंमकृतमय आनयन ं कृतमदमत। मतधमतजादतदनदवतशषेणे 

संमकृताध्यािनकाले आिौ अयमेव सवोत्कृष्टमागतः। नान्य िन्थाः दवद्यत ेएत ंदवहाय। 

सरलनामकसंमकृतमय कायातन्वयनाय िवूतसदूचताः समे अदि मागातः आश्रयणीयाः 

सदन्त। िरन्त ु संमकृतभाषादशक्षण े सरलसंमकृतदशक्षणमेव अदन्तममागतः नादमत। 

संमकृतभाषान्िोलनमय लक्ष्यं भाषातः शाि ं प्रदत गमनदमदत। संमकृतशािषे ु यादन 

तत्वमवादन दनदहतादन सदन्त, तषेा ं तत्वमवानाम ् उद्धरणमेव संमकृतदशक्षणमय 

अदन्तमोद्दयेकयम।् संमकृत ं संमकृतने इदत प्रदतिािदयतमु ् आरम्प्भमतरे सरलसंमकृतमय 

िररचयः कायतत।े संमकृतदशक्षणमय यत ् उद्दयेकयं वततत,े तिदु्दयेकयं प्रदतिािदयतमुदि 

सरलमानकसंमकृतमय आवयकयकता वततत।े संमकृतभाषाप्रयोगकाले यथा दनगततवान् 

इदत प्रयोगः दृयकयते, तथैव दनरगच्छत ् इदत प्रयोगः अदि दृयकयत।े सः बालकः 

दनगततवान ्इतीत्थ ंप्रयञु्जानः कोऽदि अध्येता यथा काले काले मवयम ्अधीत्य अग्रे 

भदवष्ये सः बालकः दनरगच्छत ् इतीत्थं प्रयोगमदि कररष्यदत। 

सरलमानकसंमकृतकथनेन कादव्यकप्रयोगाः न करणीयाः इदत दवरोधः नादमत। 

भाषादशक्षणसन्िभ े ज्ञातात ् अज्ञात ं प्रदत, सरलात ् कदिन ं प्रदत, अशंात ् िणूुं प्रदत 

इत्यािीदन कादनचन दशक्षणसतू्रादण इिमेव प्रमाणयदन्त यत ् भाषायाः ज्ञाताशंः, 

सरलाशंः, अशंभतूाशंः इत्याियः भवदन्त, तथैव अज्ञाताशंः, कदिनाशंः, िणूाुंशः 

इत्याियः अशंाः अदि भवदन्त। ज्ञाताशंाियः भाषायाः सरलरूि ंप्रदतिाियदन्त, िनुश्च 

अज्ञाताशंाियः भाषायाः सरलात ् दभन्नं रूि ं प्रदतिाियदन्त। यत ् रूि ं प्रौढम,् 

शािीयम,् कादव्यकम ् इत्यादिकं कथदयतु ं शक्यत।े तममािवे प्रौढमानकसमंकृतम् 

इत्यमय धारणा अभतू।् यत ्प्रौढरूि ंकादव्यकरूि ंवा भाषायाः उदद्दष्ट ंतत ्रूि ंकाव्येष ु

एव कदवदभः प्रिदशतत ं वततत।े तत ् कादव्यकरूिमेव प्रौढरूित्वेन उच्यत।े अतः 

भाषामतरदृष््टया दद्वधा प्रयोगः शक्यः। प्रो. प्रह्लािजोदशवयातः विदन्त यत-् 

संमकृताध्येतणॄा ं मदमतष्कं संमकृतभाषाप्रयोगदृष््टया दद्वधा दवकदसत ं मयात।् यत्र 

सरलभाषाप्रयोगमय आवयकयकता वततत ेतत्र सरलसंमकृतमय प्रयोगः कायतः, िनुश्च यत्र 

दकदञ्चत ् कादव्यकप्रयोगाणाम ् अथातत ् प्रौढसंमकृतमय आवयकयकता वततत े तत्र 

प्रौढसंमकृतमय प्रयोगः करणीयः। एवम ् आवयकयकतानगुणु ं सम्प्प्रदत संमकृतक्षते्रे 

संमकृतभाषादशक्षणमय उभयदवधरूिमय अथातत ् सरलमानकमय प्रौढमानकमय च 

महती अिके्षा वततते। 
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