
Sanskrito – hindeŭropa lingvo (2) 

Kiel mi diris en la unua artikolo pri sanskrito, laŭ la plej ample akceptita kaj diskonigita 

teorio, la popolo, kiu parolis la proto-hindeŭropan lingvon vivis ĉirkaŭ 6000 jaroj a.K. 

norde de la montara ĉeno Kaŭkazo.  

Tiu popolo disiĝis. La diversaj grupoj iris diversdirekten kaj iĝis la slavoj, la ĝermanoj, la 

grekoj ktp. 

Unu el tiuj grupoj estis la arjanoj, kiuj vivis almenaŭ 2500 jaroj a.K. inter la Nigra Maro 

kaj la Arala Maro. Ili mem nomiĝis "arjanoj". La vorto "arja" (aŭ  āryā) signifas "nobela" 

aŭ "civilizita". 

La lingvo, kiun ili parolis, estas nomita "hind-irana". Kial? Ĉar poste - ĉirkaŭ 2000 jaroj 

a.K. – tiu popolo disiĝis en du grupojn: unu iris al la regiono, kie hodiaŭ estas Irano 

(cetere la nomo "Irano" devenas el "arja" kaj signifas "lando de arjanoj"), kaj la alia 

direktis sin al nordokcidenta Barato. En sia plej antikva literaturo la du grupoj - jam 

separitaj - ankoraŭ nomis sin "arjoj". Sed ilia lingvo modifis, kaj tiu de la hindaj arjanoj 

estas nomita "hind-arjana". 

Ĉar mi volas paroli pri sanskrito, mi do nur okupiĝos nun pri tiu lasta. 

La "hind-arjana" evoluis kaj iĝis la "veda" aŭ “veda sanskrito”. Kial la “veda”? Ĉar ĝi 

estas la lingvo de la Vedoj, la plej antikva hinda kaj monda literaturo. Ili estis ellaboritaj 

inter 1500  kaj 500 jaroj a.K. Temas pri kolektoj de himnoj, sorĉaj ritoj kaj religiaj 

ceremonioj. La plej fama kolekto estas "Rigvedo". La vedoj estis transdonitaj buŝe. 

Poste ili estis transkribitaj, sed pro tio, ke ili estis skribitaj unue sur palmfoliojn kaj 

betulŝelojn - kiuj ne konserviĝis -, la plej  malnovaj ekzistantaj manuskriptoj originas 

nur el la 11-a jarcento p.K. 

La lingvo evoluis kaj iĝis - ĉirkaŭ 500 a.K. - "klasika sanskrito". En tiu lingvo estas 

skribitaj ekzemple la Upaniŝadoj (filozofiaj komentarioj pri la Vedoj) kaj la monde plej 

granda epopeo, la "Mahabharato", kies plej fama parto estas la Bhagavad Gita 

(tradukita esperanten de Francisco V. Lorenz en 1941). 

Sed sanskrito estis ĉefe la skriba lingvo, la lingvo de la religiaj, filozofiaj kaj literaturaj 

tekstoj. En la ĉiutaga vivo la hindaj arjoj parolis sanskritdevenajn dialektojn, kiujn oni 

nomas "prakritoj". Unu el ili estas palio. La Budho Sidharta Gaŭtama parolis ĝin. La PIV 

(Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto) de 2005 difinas la adjektivon "palia" tiel: 

"Kvalifikanta prakritan lingvon, en kiu estas skribitaj la kanonaj libroj de suda 

budhismo". 

Samkiel la latinidaj lingvoj devenas ne el la klasika latino, sed el la tiel nomita 

"vulgarlatino", la modernaj hindaj lingvoj devenas el la prakritoj. 

Necesas diri, ke la arjoj, kiuj invadis pli-malpli pace Baraton, forpelis la indiĝenajn 

tribojn (la dravidojn) kaj okupis iom post iom preskaŭ la tutan subkontinenton. Nur en 

la sudo ankoraŭ vivas la dravidoj kaj parolas siajn dravidajn (nehindeŭropajn) lingvojn. 



En la plejparto de Barato la hindoj parolas do diversajn hindeŭropajn lingvojn. (En 

Barato ekzistas 23 oficialaj lingvoj!) 

Por fini ĉi tiun artikolon, mi listos kelkajn vortojn, kiuj montras la parencecon inter 

sanskrito kaj kvin aliaj hindeŭropaj lingvoj – kaj Esperanto. Evidente la vortoj ne estas 

la samaj, sed similaj – eĉ se kelkaj konsonantoj aŭ vokaloj varias; ekzemple “p” povas 

okazi kiel “f” aŭ “v”; “h” kiel “k”; “d” kiel “t” aŭ “z” ktp. 

 

 

SANSKRITO Greka Latina Angla Franca Germana Esperanto 

pitár patḗr pater father père Vater patro 

matár mḗtēr mater mother mère Mutter (patrino) 

bhrátar phrāt́ēr frater brother frère Bruder frato 

hrd kardía cor  heart cœur Herz koro 

dántam odón dens tooth dent Zahn dento 

dva dúō duo two deux zwei du 

tri treĩs 
 

tres three trois drei tri 

 


