पाठ-२८(अ)
संस्कृतम् अन्ााः भारतीयााः भाषा: च
सारान्शाः
भाषा अस्माकं विचारविविमयस्य सशक्तं साधिम्
अस्ति। अस्यााः माििजीििेि सह घविष्ठाः सम्बन्धाः
विद्यते । माििाः यन्मिसा ध्यायवत तद्वाचा िदवत।
जािस्ति यदस्माकं विशाले भारतदे शे
विवभन्नप्राििावसिो जिााः स्वप्रािीयभाषाणां प्रयोगं
कुिवस्ति । असमिावसिाः असवमया भाषां,
बंगालिावसिाः बाङ् लाभाषां , तवमलिाडु िावसिाः
तवमलभाषां , वहन्दीप्रदे शिावसिाः वहन्दीभाषां भाषिे।
इत्थम् अिेकासां भाषाणां भावषणो जिााः अत्र
वििसस्ति। संस्कृतम् भारतस्य सिाव सां भाषाणां
जििी अस्ति ।भाषाविदां मते संसारे 2796 भाषााः
सस्ति ।संस्कृतभाषा भारोपीयभाषासु
गण्यते।संस्कृतम् विश्वस्य प्राचीितमा आयवभाषा
अस्ति। संस्कृतस्य द्वे रूपे िाः - िैवदकं लौवककं च।
संस्कृतस्य िैवदकं रूपं प्राचीितमम् । तद्रूपं ियं
ऋग्वेदे प्राप्नुमाः ।संस्कृतस्य लौवककं रूपं
िाल्मीवकरामायणम् इवत ग्रंथात् प्रारभते।
लौवककसंस्कृतम् प्रवसद्धे ि िैयाकरणेि पावणवििा
व्याकरणवियमै: आबध्य वियंवत्रतं कृतम्।
पालि-प्राकृत-अपभ्रंशानाम् उद्भवाः अििरं संस्कृतस्य आधारं गृहीत्वा पावलभाषा
विकवसता सञ्जाता। बौद्धधमवस्य ग्रन्ााः जातकग्रंथााः
इवत िाम्ना प्रवसद्धााः पावलभाषायां रवचतााः आसि् ।
पावलभाषाििरम् प्राकृतभाषायााः उद्भिाः सञ्जाताः ।
अशोकस्य वशलालेखेषु प्राकृतभाषायााः प्रयोगाः
उपलभ्यते। प्राकृतभाषायााः प्रयोगाः अश्वघोषस्य
िाटकेषु प्राप्यते ।
भारतीयसंलवधाने संस्कृतस्य स्थानम्संविधािस्य अष्टम- अिुसूच्ां सिवकारे ण
द्वाविंशवतसंख्याकािां भाषाणां विवभन्नराज्येभ्याः
पररगणिं विधाय मान्यता प्रदत्ता । तााः सस्ति एतााः
भाषा: असवमया, उव़िया, उदू व , कन्नड, कश्मीरी,
गुजराती, तवमल, तेलुगु, पंजाबी, बंगाली बोडो,
मराठी, मलयालम, मैवथली, संस्कृतं, संथाली, वसंधी,
वहन्दी, िेपाली, कोंकणी, मवणपुरी, डोगरी।
वर्ाानाम् उच्चारर्म्ध्विीिाम् उच्चारणाय वजह्वया सह मुख्यरूपेण अष्ट
अंगावि प्रयुज्यिे। तावि सस्ति हृदयं, कंठाः , तालुाः ,
मूधाव , दिााः , वजह्वामूलम्, िावसका, ओष्ठौ ।
प्रयत्नाः िणाव िाम् उच्चारणे मुखस्य अंगािां प्रयत्नाः भिवत । स
प्रयत्नाः वद्वप्रकारे ण वियते आभ्यिर (आिररक)
रूपेण, बाह्यरूपेण च ।

अथास्तरे पररवतानम्शब्दािाम् अथवाः सिवदा समािाः ि भिवत ।यथाग्रामीणाः इवत शब्द: ग्रामस्य िासी इत्यथं द्योतयवत।
शिैाः शिैाः अस्य अथवाः पररिवतवतो भूत्वा 'असंस्कृत'
असभ्याः इवत जाताः ।
एतादृशााः बहिाः शब्दााः सस्ति येषाम् अद्यत्वे वभन्नेऽथे
प्रयोगाः भिवत । शब्दिरे अथवपररितविं वत्रवभाः
प्रकारै ाः भिवत ।
(i) अथववििारे ण (ii) अथवसंकोचेि (iii) अथाव देशेि
च।
दे वनागरी लिलपाः दे ििागरी वलपेाः ियं संस्कृतभाषायां वहन्दीभाषायां च
प्रयोगं कुमवाः ।
आवश्यकोSयं ज्ञानम्
• भारतयोरोपीयभाषापररिारे संस्कृतम्
प्रमुखतमा भाषा ।
• संस्कृतम् शुद्धा, पररष्कृता च प्राचीितमा
आयवभाषा अस्ति ।
• यदा प्राकृतभाषा व्याकरणस्य वियमेषु
आबद्धा जाता तदा अपभ्रंशभाषायााः
उद्भिाः संजाताः ।
• अपभ्रशंभाषाभ्याः
आधुविकभारतीयभाषाणाम् उत्पवत्ताः
संजाता।
• भारतीयसंविधािस्य अष्टमअिुसूच्ां
द्वाविंशवतसंख्याकााः मान्यताप्राप्ााः भाषााः
सस्ति ।
• संगणकयंत्रस्य कृते संस्कृतम् अत्यिम्
उपयुक्तम् अस्ति ।
• मुखस्य विवभन्नावि अंगावि िणाविाम्
उच्चारणस्थािावि भिस्ति ।
• िणाव िाम् उच्चारणे मुखस्य अंगािां प्रयत्नाः
भिवत । प्रयत्नाः वद्वविधाः भिवत- आभ्यिराः
बाह्यश्च ।
• भाषायां पदरचिा वद्वधा भिवतप्रावतपवदकेि सह सुप् प्रत्यययोगेि
(बालकाः ) धातुिा सह वतङ् प्रत्यययोगेि च
(भिवत)
• वलपे: भाषायााः च परस्परं घविष्ठ संबंधाः
अस्ति ।
• वलपीिां विकासिमे प्रथमं वचत्रात्मकवलवपाः ,
भािसंकेतवलवपाः , िणाव त्मकवलवपाः ,
अक्षरात्मकवलवपाः एतासां िामावि प्राप्यिे ।

•

संगणकयंत्रस्य कृते इयम् आदशववलवपाः ।

योग्यतां वधायत
(क) सालित्यिकभाषा
या भाषा पारस्पररकव्यिहारभाषायााः वकंवचद् वभन्ना,
कलात्मकशब्दै ाः अलंकारै श्च युक्ता भिवत, सा
सावहस्तत्यकी भाषा मन्यते । सावहस्तत्यकी भाषा पूणवताः
व्याकरणसम्मता भिवत । अताः रवचतसावहत्यग्रन्स्य
भाषा लोकव्यिहारभाषायााः प्रयोगरूपेण वभन्ना
भिवत ।
(ख) भाषायााः ध्वलनपररवतानम् भििाः यदा अन्यस्तस्मि् राज्ये दू रतरस्थािं िा
गच्छस्ति तदा तत्रत्यजिािां भाषायां पररितविं
पश्यस्ति। तेषां भाषणशैली, िाक्यािां कथिप्रकारम्
सिवम् अन्यदे ि भिवत । तत्र कारणं वकम्? एतत्
कदावप वचस्तितम्?
भाषायााः प्रयोक्ता माििाः , तस्य समाजश्च पररस्तस्थतेाः
अिुसारं पररिवतवतो भिवत। अिेि T पररितविेि सह
तेि प्रयुक्तााः भाषााः अवप पररिवतवतााः भिस्ति।
भाषायााः ध्वियाः अवप पररिवतवतााः भिस्ति।
ध्वविपररितविस्य प्रमुखावि कारणावि एतावि सस्ति।
1. स्थािस्य जलिायुप्रभािाः ।
2. विदे शीशासकािाम् आिमणप्रभािाः
व्यापाररकसम्बन्धश्च ।
3. विदे शीसंस्कृतेाः प्रभािाः ।
4. िैज्ञाविक आविष्काराणां प्रभािाः ।
5. संस्कृतभाषायााः प्रभािाः ।
6. प्रयत्नलाधिाः ।
7. अिुकरणे अपूणवतायााः प्रभािाः ।
8. सादृश्यप्रभािाः ।
उपयुक्तकारणैाः भाषायााः ध्वविषु, अथेषु, रूपेषु,
िाक्येषु च पररितविम् भिवत ।

अलधकाङ्कानाम् अर्ानं कथं भवेत् ।
➢ पाठस्य सम्यक् रूपेण अध्ययिं कृत्वा
भािम् अिगच्छे त।
➢ पाठे आगतािां कवठि शब्दािां
व्याकरणात्मक स्वरूपं जािीयात् ।
➢ अवधकावधक अध्याये संदवभवत विषयाणां
अध्ययिं कतवव्यम्।
स्व मूल्याङ्कनम् कुरुत
• अध्यायस्य भािं स्व शब्दै ाः िणवयत ।
• अध्याये आगतािां व्याकरण वबन्दु िां
अभ्यासं कुरुत ।
• मूल पाठस्य अभ्यासं कुरुत।

