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ഇന്ത്യയിലെ ക്ലാസിക്കൽ ഭാഷകൾ 

കലയ ും സുംസ്കാരവ ും കകരള പിഎസ്സി പരീക്ഷയ ടെ ഒഴിച്ച കൂൊനാവാത്ത ഭാഗമാണ.് ഇന്ത്യൻ 

സുംസ്കാരും ഒര  വയത്യസ്ത് വിഷയമാണ.് പ രാത്ന, മധ്യകാലഘട്ടും മ ത്ൽ ആധ് നിക കാലും 

വടരയ ള്ള സാുംസ്കാരിക ഘട്ടങ്ങൾ ഇത് ്ഉൾടകാള്ള ന്ന . ത്ികച്ച ും വസ്ത ത്ാപരമായ 

സവഭാവമ ള്ള സാുംസ്കാരിക വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന ള്ള ക ാദ്യങ്ങൾ പരിഹരികാൻ കകരള പിഎസ്

സി ഉകദ്യാഗാർത്ഥികൾക ്എല്ലായ്കപാഴ ും ബ ദ്ധിമ ട്ടാണ.് ഇന്്ത്യൻ സുംസ്കാരത്തിൽ കല, 

സാഹിത്യും, വാസ്ത വിദ്യ എന്നിവ ഉൾടപെ ന്ന . 

പത്ത്ങ്ങളിൽ നിന്ന ്ത്പസക്തമായ സമകാലിക വിഷയങ്ങൾ കടെത്തി അത് ്ത്യ്യാറാകാൻ 

ഉകദ്യാഗാർത്ഥികൾ ത്രമികണും. സമീപകാലത്ത,് ക്ലാസികൽ ഭാഷകള ടെ ക്ലാസികലക് ക റച്ച ്

ഭാഷകൾ ക ർത്ത . ഈ സാഹ രയത്തിൽ, ഇന്ത്യയിടല ക്ലാസികൽ ഭാഷകടളക റിച്ച ്

അറികയെത് ്ത്പധ്ാനമാണ.് 

ആർട്ടിക്കിൾ 343 അന സരിച്ച,് ഇന്ത്യയ ടെ ഔകദ്യാഗിക ഭാഷ കദ്വനാഗരി ലിപിയിൽ ഹിന്ദി 

ആയിരികണും. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘെനയ ടെ എട്ടാും ടഷഡ്യൂൾ ത്പകാരും നമ ക് 22 ഭാഷകള െ.് 

 ില ആവരയകത്കൾ നിറകവറ്റ ന്ന ഇന്ത്യൻ ഭാഷകടള "ക്ലാസിക്കൽ ഭാഷ" ആയി 

ത്പഖ്യാപികാൻ 2004-ൽ ഇന്ത്യൻ സർകാർ ത്ീര മാനിച്ച . ഇന്ത്യയിടല ക്ലാസികൽ 

ഭാഷകടളക റിച്ച ള്ള വിരദ്ാുംരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നൽക ന്ന . 

ഇന്ത്യയിലെ ക്ലാസിക്കൽ ഭാഷകളുലെ മാനദണ്ഡം 

ക്ലാസികസത്തിന്ടറ ആരയും യൂകറാപിൽ നിന്നാണ ്ഉത്ഭവിച്ചത്.് 2014 ടെത്ബ വരിയിൽ 

രാജ്യസഭയിൽ സാുംസ്കാരിക മത്ന്ത്ാലയും നൽകിയ വിവരമന സരിച്ച,് ഒര  ഭാഷടയ 'ക്ലാസികൽ' 

ആയി ത്പഖ്യാപിക ന്നത്ിന ള്ള മാർഗ്ഗനിർകേരങ്ങൾ   വടെ പട്ടികടപെ ത്തിയിരിക ന്ന . 

"ക്ലാസികൽ ഭാഷ" എന്ന വർഗ്ഗീകരണത്തിന് പരിഗണികകെ ഭാഷയ ടെ കയാഗയത് 

നിർവ ിക ന്നത്ിന് സർകാർ ഇനിപറയ ന്ന മാനദ്ണ്ഡങ്ങൾ പിന്ത് െര ന്ന : 

 1500-2000 വർഷും പഴകമ ള്ള ആദ്യകാല ഭാഷ ത്ൊൻസ്ത്കിപ്റ്റ കള ടെ ലഭയത്. 

 ത്പാ ീന സാഹിത്യത്തിന്ടറകയാ ത്ഗന്ഥങ്ങള ടെകയാ കരഖ്രും വിലടപട്ട പപത്ൃകമായി 

കണകാക ന്ന . 

 സാഹിത്യ പാരമ്പരയും മൗലികവ ും അത് ലയവ മായിരികണും, അത് ്ത്ീർച്ചയായ ും മടറ്റാര  

ഭാഷാ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന ്കെും ടകാെത്ാവര ത്.് 

 ക്ലാസികൽ ഭാഷയ ും സാഹിത്യവ ും ആധ് നികത്യിൽ നിന്ന ്വയത്യസ്തമായത്ിനാൽ, 

ക്ലാസികൽ ഭാഷയക് ും അത്ിന്ടറ പിൽകാല രൂപങ്ങൾക ും ഇെയിൽ ഒര  വി ക്േദ്ും 

ഉൊകയകാും. 

ക്ലാസിക്കൽ ഭാഷകൾ 

 2004-ൽ ഇന്ത്യൻ സർകാർ ത്മിഴിടന ഇന്ത്യയ ടെ ക്ലാസികൽ ഭാഷയായി ത്പഖ്യാപിച്ച . 

 2005-ൽ, ത്മിഴിന് ടത്ാട്ട പിന്നാടല, സുംസ്കൃ ത്ടത്ത ഇന്ത്യയ ടെ ക്ലാസികൽ ഭാഷയായി 

സർകാർ ത്പഖ്യാപിച്ച . ഈ രെ ്ഭാഷകള ും ഇൻകഡ്ാ-യൂകറാപയൻ ക െ ുംബത്തില ും 

ത്ദ്ാവിഡ് ഭാഷാ ത്ഗൂപ കളില ും ഉൾടപെ ന്ന നിരവധ്ി ഭാഷകള ടെ മാത്ൃ ഉറവിെങ്ങളാണ.് 

 2008ൽ കന്നഡ്യ്ക ും ടത്ല ങ്കിന ും സർകാർ ക്ലാസികൽ ഭാഷാ പദ്വി നൽകി. 

 2013ൽ മലയാളടത്ത ക്ലാസികൽ ഭാഷയായി ത്പഖ്യാപിക കയ ും 2014ൽ ഒഡ്ിയയ്ക് 

ക്ലാസികൽ ഭാഷാ പദ്വി നൽക കയ ും ട യ്ത . 
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