पाठ-२६(अ)
समसामयिकं संस्कृतसायित्यम्
सारान्शः
भारतस्य प्रततष्ठे द्वे संस्कृतं चैव संस्कृततिः । सातित्यं
समाजस्य प्रतततिम्बं भवतत। संस्कृतभाषा शाश्वती
भाषा अस्ति । अतिः अस्यां सववदा एव सातित्यरचना
अभवत्, भवतत, भतवष्यतत च।
संस्कृतसातित्यभागीरथी अतवस्तिन्नरूपेण सततं
वितत । यथा प्राचीनकाले सातित्यरचना अभवत्
तथैव वतवमानकालेऽतप संस्कृतसातित्यस्य ग्रन्थानां
रचना तियते । सम्पूणे भारते कवयिः
संस्कृतसातित्यतनमाव णे संलग्ािः सस्ति । गद्यं, पद्यं,
रूपकं, सवेषु एव सातित्यरचना उपलभ्यते।
संस्कृतम् अस्तिलभारतीयभाषा। यत् सातित्यं
वतवमानकाले तलख्यते तत् समसामतयकं सातित्यं
कथ्यते।अस्तिन् सातित्ये मिाकाव्यातन,
िण्डकाव्यातन, गद्यकाव्यातन, कथािः नाटकादीतन
मुक्तककाव्यातन सवावतण एव काव्यातन तलस्तितातन
सस्ति। काश्चन नूतनािः प्रवृत्तयिः अतप संस्कृतसातित्ये
आगतािः यथा एकां तकनाटकातन, मुक्तककाव्यातन,
सूडोकतवता, िाइकोकतवतािः इत्यादयिः ।
आवश्यकोSिं ज्ञानम्
• संस्कृतं शाश्वती भाषा अस्ति ।
•

संस्कृतभाषायाम् अतवस्तिन्नरूपेण सातित्यं
रतचतम् वतवते ।

•

वतवमानकाले तलस्तितं तलख्यमानं च सातित्यं
समसामतयकसातित्यम् इतत उच्यते ।

•

समसामतयके संस्कृतसातित्ये परिः शतातन
मिाकाव्यातन तलस्तितातन सस्ति ।

•

प्राचीनािः परम्परािः संरतितािः नूतनािः च
प्रवृत्तयिः अतप स्वीकृतािः ।

•

िण्डकाव्यातन, मुक्तककाव्यातन,
दू तकाव्यातन, शतककाव्यातन
आधुतनककतवतभिः अतप तलस्तितातन ।

•

कतवतभिः यात्राकाव्यातन गीततकाव्यातन
पत्रकाव्यातन अतप तलस्तितातन।

•

समसामतयके संस्कृतसातित्ये नाटकातन
एकां तकनाटकातन नाटककारै िः तलस्तितातन।

•

गद्यसातित्ये उपन्यासािः कथासंग्रिािः च
प्रकातशतािः सस्ति ।

•

अन्याभ्यिः भारतीयभाषाभ्यिः तवदे शीभाषाभ्यिः
तवतशष्टसातित्यस्य संस्कृतभाषायाम्
अनुवादिः अनुलेिनं च कृतम् अस्ति।

•

गद्यपद्यतमतितातन चम्पूकाव्यातन अतप
कतवतभिः तलख्यिे ।

•

संस्कृतभाषायां वतवमानकाले तवतवधािः
पत्रपतत्रकािः प्रकाश्यिे ।

िोग्यतां वर्धित
• मुक्तककाव्यायन - कवयिः भावानां
प्रािल्यं, लयप्राधान्यम् मनतस कृत्वा
काव्यातन रचयस्ति। तातन मुक्तछं दां तस
कथ्यिे । मुक्तककाव्येषु प्रत्येकं पद्यं
स्वतंत्रं भवतत ।
• एकाङ्कीनाटकायन - एतेषु नाटकेषु एकिः
एव अङ्किः भवतत तत्र तवतवधातन दृश्यातन
भवस्ति ।
• मिाकाव्यायन - सगविद्धं दीर्वकथावृत्तं
चररत्रं वा तवषयीकृत्य कतवना तलस्तितं
मिाकाव्यं भवतत ।
• खण्डकाव्यायन- कथायािः एकं प्रसंगं िण्डं
वा तवषयीकृत्य रतचतं काव्यं िण्डकाव्यं
कथ्यते।
• िात्राकाव्यायन - येषु काव्येषु यात्रायािः
वणवनं भवतत तातन यात्राकाव्यातन उच्यिे ।
• पत्रकाव्यायन - छन्दोिद्धातन पत्रातण येषु
काव्येषु संकतलतातन तियिे तातन
पत्रकाव्यातन उच्यिे ।
• शतककाव्यायन - शतककाव्येषु प्रायिः
शतम् पद्यातन भवस्ति।
• दू तकाव्यायन - दू तकाव्ये दू तद्वारा कश्चन
सन्दे शिः प्रेष्यते । मेर्दू ते मेर्िः एव दू तिः तत्र
तवरिपीतडतिः यििः दू तेन मेर्ेन स्वतप्रयतमां
प्रतत सन्दे शं प्रेषयतत ।
• सूडोकाव्यम् - सूडोकतवतायां द्वे वा ततस्रिः
एव पंक्तयिः भवस्ति । िषवदेवमाधविः
सूडोकतवतानां िेत्रे प्रयोगम् अकरोत् ।
• चम्पूकाव्य -गद्यपद्यमयं काव्यं 'चम्पूिः ' इतत
कथ्यते ।

•

•

अनूयदतसायित्यम् - अन्यासु भाषासु
तलस्तितानां सतित्यानां अनुवातदतं रूपम्
एव अनूतदतसातित्यम् इतत उच्यते।
पत्रपयत्रकाः - भाषायािः
समसामतयकसातित्यं पूवव पतत्रकासु एव
प्रकाश्यते। पतत्रकानां प्रकाशनं दै तनक,
मातसक,वातषवक रूपेण भवतत।

अयर्काङ्कानाम् अर्धनं कथं भवेत् ।
➢ पाठस्य सम्यक् रूपेण अध्ययनं कृत्वा
भावम् अवगिे त।
➢ पाठे आगतानां कतठन शब्दानां
व्याकरणात्मक स्वरूपं जानीयात् ।
➢ अतधकातधक अध्याये संदतभवत तवषयाणां
अध्ययनं कतवव्यम्।
स्व मूल्याङ्कनम् कुरुत
• अध्यायस्य भावं स्व शब्दै िः वणवयत ।
• अध्याये आगतानां व्याकरण तिन्दु नां
अभ्यासं कुरुत ।
• मूल पाठस्य अभ्यासं कुरुत।

