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अपिपि नाम संस्कृतं लोकभाषा अपासीत् ?
सरोजा भाट

अपिपि नाम कदािचत्  संस्कृतं  जनतायाः  कस्यािशत्  वयवहारभाषा  अपासीत्? 
िवषयेऽस्मिस्मन् भाषाशास्त्रविवदां भूयसां योऽस्मिभप्रायः तस्यायं सारः —

संस्कृतिमतयिभधानमव  भाषाया  अपस्याः  संसूचयि त  यिदयं  संस्कारैर् 
गुणाधानन अपलङ्कािरता अपतः िनिमता न तु  स्वाभािवकी लोकभाषा इित । 
वेदवाङ्मये उपिलभ्यमानमस्याः इदंप्रथमं रूपिमिपि  िशल्पििमव सुघटिटितं सुिश्लष्टं 
च यथोकतमकस्यां  ऋिच  सकतुिमव  िततउना पुिननतः यत धीरा मनसा 
वाचमक्रत  इित ।  तदाप्रभिृत   मनतकृिदः   ऋिषिभर्    यागािदकमानु-
ष्ठानाथर  प्रयतनिवशषैः  सौष्ठवमापिािदता  इयं   भाषा  कवलं  पिुरोिहतवगरस्य 
िशष्टानां चानयेषां वयवहारभाषासीत् ।  प्राकृता  जनास्तु िविवधाः लोकभाषाः 
प्रयुञजत स्म  याः   प्राकृतम्    इित    अपिभधानमलभनत  उतरकाल । 
संस्कृतप्राकृतयोस्तु सोदयर  सामानयमासीत् यमभिगनीवत्  ।  िक्रस्ताब्दात् पिूवर 
पिञम  शतक   जातः  पिािणिनर् महावैयाकरणः  िशष्टैर् वयविह्रियमाणायाः 
संस्कृतभाषायाः  वयाकरणं  वयरचयद्  इित   पिािणनीयपिरमपिरािपि मनयत । 

पिािणिनना  वयाकरणिनयमः  पििरषकृता  संस्कतृवाणी  संस्कृततरा  समभवत्  । 
पिरमं  सौष्ठवमापिननायामस्यां  भाषायां   तदतरविति न  काल  न  कवलं 
कावयनाटिकािद सािहतयम्   अपिपि तु  नयायवयाकरणमीमांसादशरनािद शास्त्रवीयं 
वाङ्मयमि पि   वयरीरचन्  प्रितभाशािलनः  कवयः  प्रजावनतश  शास्त्रवकृतः  । 
गचछता  कालन  प्राकृतभाषाः अपिधकतरं  वयवहारभाजः समृद्धाः अपभवन्  । 
संस्कृतभाषा  तावत्  पिािणिनवयाकरणाल्लब्धं  सुप्रितषं्ठ  स्वरूपिमास्थाय 
सिथरीभूता  ।  अपतः  स्वीयं  वयवहारभाषारूपिं   िवहाय  वाङ्मयभाषारूपिमव 
बभार  ।  अपद्यतवे  यद्यि पि  कचन  संस्कृतन  सभंाषनत   संभाषणानुकूलयिमित 
चानुभूयत तथािपि न संस्कृतं कवािपि वयवहारभाषा मातृभाषावत् प्रयुजयमाना 
दृश्यत, न अपतीत न वतरमान इित ।

अपतेदं वकतंु शकयत – भाषयत इित भाषा । एस्परानतोसदृशाः कृितमभा-
षास्तावद्  अपपिवादभतूाः  ।  िवशेऽस्मिस्मन्   सवासां  भाषाणां  मूलरूपंि  स्वा-
भािवकभाषा लोकभाषा इतयेव । अपनन नयायेन संस्कृतं मूलतः लोकभाषैव । 



यद्यिपि  संस्कृतस्यािदमं   रूपिं  वेदवाङ्मये उपिलभ्यत तथािपि एतावता  सा 
अपारमभादव िशष्टभाषासीिदित न मनतवयम्  । पुिरा काल िशष्टािशष्टसामानये 
समाज सा लोकभाषासीत् । नदीवत् प्रवहनतीयं भाषा  मनतकृद्िभर् ऋिषिभः 
संस्कृतं  रूपंि  प्रािपिता ।  पिािणनीयवयाकरणे  यदस्याः  रूपिं  दृश्यत तत् लोक-
भाषाया एव न कवलं िशष्टभाषायाः । महतया सूकमिककया संस्कृतप्रयोगान् 
वणरयता    पिािणिनना   न   कवलं  दशकालभदानुसारम्   अपि पि    तु 
वकतिभप्रायभावभदानुसारं ये प्रयोगिवशषाः उिल्लिखताः सवरऽस्मिपि त  िवशषाः 

संस्कृतस्य लोकभाषातवं प्रखयापियिनत । अपतः   पिािणिनकालं  यावत्  संस्कृतं 
लोकभाषासीिदित तु िनशप्रचम् । अपत एव िफल्योझामहोदयेन यदकतं  The  
Sanskrit Language: an Overview इतयिस्मन् गनथ (मूलफेचतः आंग्भाषायामनूिदत) 

“Panini has received the spoken language from his parents and the Vedic 
texts from his masters” (पिृष्ठं 27), तथा च “Panini’s language is then, the 

sum of  a  Vedic  heritage  and transposition of  Middle  Indian into  this 
mould” (पिृष्ठं 28), इित समीचीनमव तद् इित शम् ।

____________

।। इत: पूिवरम् अपप्रकािशतं प्रासंिगकं िकिचत् कावयम् ।।
अपशोक अपकलूजकर

। द्वे समस्या-पिूरणे ।
१.  अपमिरकीयस्य पिौरस्तय-पििरशीलन-मणडलस्य वािषक संिमलन प्राधयापिकन शीमता माधव-दशपिाणडे-महोदयेन “पिीयत कािपि काफी”ित वृत-खणडम् एक-
नवाष्टैक-िमत िक्रस्ताब्द माचर-मासऽस्मष्टादश िदन समस्या-पिूरणाथर मत्-पिुरतः स्थािपितम् । अपत “पिीयत  कािपि  काॅफी”तयस्य ‘वणरनातीत-स्वादा काॅफी पिीयत’ 
इतयथरः । तदनुसािर यत् पिद्य-पिूरणं कतुरम् अपहम् अपपिारयं तद् अपधो दीयत ।

On 18 March 1981, in a meeting of the American Oriental Society, Professor Madhav M. Deshpande gave me the following verse part for samasyā-pūrti: पिीयत कािपि 
काॅफी (= a coffee defying description is drunk). What I could come up with was this:

मधु-मधुर-शरीरां शकर्करां संिशतािन
सहज-रुचिच-पियांिस शीणनाद् गिनधतािन ।
यिद  िवजहित दहं चूिणतैलािद-राशौ  [= चूिणत + एला + अपािद-राशौ]
स्फुरदधर-युगं, भो:, पिीयत कािपि काॅफी ।।



२.  एक-नव-िद्व-क्रमाङ्कम्  अपमिरकीयस्य पिौरस्तय-पििरशीलन-मणडलस्य संिमलनम्  एक-नवाष्ट-िद्व-िमत िक्रस्ताब्द माचर-मास टकसस-्प्रानतीय अपाॅिस्टिन्-नगर 
संपिननम् । तदानीम्,  ऊन-ितश िदन,  शीमता िवदषा राम-करण-शमरणा ‘भारत संस्कृताधययनम्’ इतीमं िवषयम् अपिधकृतय  िनबनधः  पििठतः ।   तिस्मन् , 
‘भारतीयेषु संस्कृतजेषु समस्या-पिूित-स्पिधाः कथं भवनती’तयस्य िववरणे तन “तरिनत नावो, न वयं तरामः” इतयेष पिद्य-पिादो िनदशरनाथर िनिदष्टः । स चौजजयनीये 
कािलदास-महोतसव उपििस्थतैर्   िवद्विदः  कथम् अपिवद्यमानं  पिाद-तयं सयंोजय संगताथर-प्रितपिादकं  पिूणर  पिद्य-रूपंि प्रािपित इतयिपि तन पिद्य-द्वयं शावियतवा 
स्पिष्टीकृतम् । ‘िकम् अपहम् अपिपि तथा पिद्य-िवरचनं कतुर शकनुयाम्’ इित िनिशचीषुणा मया यत् पिद्यं यथा-कथमिपि प्रणीतं तद् एवं-रूपिम् ।
In the 192nd meeting of the American Oriental Society held at Austin, Texas, Dr Ram Karan Sharma read a paper on “Sanskrit Studies in India” on 29 March 1982. As  
an example of the samasyā-pūrti competitions that take place among Sanskritists in India he cited the verse quarter: तरिनत नावो, न वयं तराम: and gave an example 
or two of how the verse was completed by the participating Sanskritists in the Kālidāsa-mahotsava at Ujjain. Just to check if I could meet the challenge faced by  
those Sanskritists, I struggled and wrote the following:

नौ-िनिमतं सतुम् अपथनस-राजो (= Alexander)

बद््धवागत: पिौरव-नाशनाय । (= Porus)

गजाहत तवातम-बलऽस्मवदत् स
तरिनत नावो, न वयं तराम: ।।

____________

। वृत-वैिवधय-िवहारः ।
३.  नाि स्त  मम तावद्  वृत-रचना-कौशलं  यावत्  शी-राम-करण-शमरण:,  शी-वेमपिित-कुटुिमब-शािस्त्रवणः,  शी-राधा-वल्लभ-ितपिािठनो  वा  ।  कदािचन्  मम 
पिुतेणायुषमता मुकतकनाहम् उकतः, “पिुन:  पिुन:  पििरिचतषवेवानुष्टुपि्-िशखिरणी-शादूरल-िवक्रीिडतािदषु वृतेषु बद्धािन पिद्यािन मा प्रणीयनताम्,  अपहं प्रमदानन-
रथोद्धता-प्रमुिदत-वदनाखयेषु वृतेषु   बद्धािन पिद्यािन शोतुम्  इचछामी”ित । ततो मम मनस्ययं कल्पि अपािवभूरत:, “प्रतयासननः शी-राम-नवमयुतसव:;  वृत-
रचनाभ्यासोऽस्मिपि मया कतरवय:”; तद्, राम-कथा-गतान् एव  कांिशत् प्रसङ्गान् मनिस कृतवा, पिुतेष्टेषु वृतेषु  लखनी-वयापिारणं  किरषयामी”ित । कृत  सित 
बह्वायास वयापिारणे,  य:  पिद्य-गणो िनषपिनन:,  सोऽस्मध:  प्रदीयत ।  सांखय-मतम्  अपनुसृतय,  कारण-गत अपायास:  कायरऽस्मप्यागत:  स्यात्  ।  स पििठतृृणां  पिीडां 
नोतपिादयेद् इतयाशास ।



Vibhīşaṇa, joining Rāma’s side, says (pramadānana):
कुलतोऽस्मिस्म यद्यिपि राकसो, मितर् आसुरी न तथािपि म ।
अपनुजोऽस्मिस्म रावण-वंशक, अपनुगस् तु नािस्म िनसगरत: ।। अप ।।
पििरहतुरम् आतम-िवनाशनं प्रितबोिधतोऽस्मिपि मयागज: ।
शुतवान् ममािहत-वारणं न वचो दशानन उनमद: ।। आ ।।
शुित-माततस् तव नाम म हृदिद भिकतम् आिहतवत् िस्थराम् ।
न मितर् दरातम-सहायतां िवदधीत म कविचद् अपप्य् अपसौ ।। इ ।।
अपिभराम राम, िवधेिह म तव पिाद-सवकतां धु्रवाम् ।
कुरुच मां खलोद्धरणोिचतं शरम् एकम् अपनय-शरषु त ।। ई ।।

Indrajit’s sacrifice is destroyed by Hanumat (rathoddhatā):
यावद् इनद्रजिजद् अपसौ िनरीकत यातु-यज-जिनतं रथं स्वकम् ।
तावद् एव हनुमान् िशलास्त्रवधृत् तं मनो-रथ-समं वयनाशयत् ।। उ ।।

Rāma’s army celebrates Rāvaṇa’s defeat: (pramudita-vadanā):
गगन-गित-रथो मृत: शक्रिजद् , ऋिष-सुर-सुख-हन् मृतो रावण: ।
मुदम् अपनुभवतात् समं सीतया जगद् इदम् अपनया प्रभोर् लीलया ।। ऊ ।।

______________

िवद्युद्दूतस्य षष्ठोऽस्मङ्कः समाप्तः
______________


