पाठ-२६(ब)
संस्कृतस्य प्रयोजनमूलकता
सारान्शः
संस्कृतं तु विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा। अस्यााः
भाषायााः विपुलं सावित्यम्, विशालाः शब्दभण्डाराः ,
ज्ञानकोषाः च । ऋक् - यजुाः -साम-अथिविेदााः विश्वस्य
प्राचीनतमााः ग्रन्ााः । िेदस्य षडङ्गावन वशक्षा - कल्पवनरुक्त-व्याकरण-छन्दाः -ज्योवतषम् । व्याख्याग्रन्ााः
ब्राह्मण-आरण्यकादयाः , िेदान्तग्रन्ााः
उपवनषदादयाः । सिवम् एतत्तु िैवदकं सावित्यम्।
अष्टादशपुराणावन, रामायणम्, मिाभारतम्,
नीवतकाव्यावन, कथा ग्रन्ााः , वनघण्टु (िैवदकशब्द
कोषाः ), अमरकोशाः (लौवककसंस्कृतशब्दकोषाः )
संस्कृतसावित्यस्य अद् भुतावन रत्नावन।
वैज्ञाननक स्वरूपम्आयुिेद - गवणत- खगोलविज्ञानावद विषयााः
िैज्ञावनक स्वरुपााः सन्तन्त।
आयुवेद- 'शल्यवचवकत्साजनक: सुश्रु तानुसारम्
आयुिेदे "शस्त्रावण षट्प् प्रकारावण सन्तन्त तद्यथा
स्वान्तिकयन्त्रावण, सन्दं शयन्त्रावण, तालयन्त्रावण,
नाडीयन्त्रावण, शलाकायन्त्रावण, उपयन्त्रावण चेवत ।
यन्त्राणां मुखावन मृगपवक्षणां मुखैाः सदृशावन
भिन्तन्त।"
गनितम्- आयवभट्ट: मिान् गवणतज्ञाः आसीत्। तेन
िृत्तस्य, विभुजस्य, चतुभुवजस्य, समभुिाः च
वसन्तिप्रकारम् उपिवणवतम् अन्ति।
िृत्तं भ्रमेण साध्यं विभुजञ्च चतुभुवजञ्च कणावभ्याम् ।
साध्याजलेन समभूश्च ऊर्ध्वं लम्बकेनैि ।। (आ. भ.
2/13)
खगोलनवज्ञानम्- अस्माकं ज्योवतषशास्त्रे नक्षिाणां
गणना, सूयव-चन्द्र-मंगल बृिस्पवत-शवन ग्रिाणां
न्तथथवताः , पृवथव्यााः दू रत्वं, पृवथव्यााः गवताः ,सूयवचन्द्रग्रिणकालाः सिं खगोलसम्बन्तिवचन्तनं ितवते ।
व्यवसायात्मिकानन संस्कृतस्यक्षेत्रानिअध्यापनम् - संस्कृतज्ञानां कृते विद्यालय मिाविद्यालय - विश्वविद्यालयेषु अध्यापनस्य पयाव प्ताः
अिसराः । तेषां कायवक्षेिं राजकीयसंथथासु
व्यन्तक्तगतसंथथासु च सम्मानजनकम्।
जीिनवनिाव िाय उत्तमा सेिािृवत्ताः ।
प्रशासननक सेवा- भारतसिवकारस्य सिोच्च
प्रशासवनक सेिा आइ.ए.एस. भिवत । संस्कृतज्ञाः तु
संस्कृतं विकल्पविषयरूपेण स्वीकृत्य तत्परीक्षाम्
उत्तीयव 'भारतीय प्रशासवनक अविकारी भवितुं
शक्यते। एिमेि राज्यिरीय-प्रशासवनक अविकारी

अवप। केचन वदल्ली उच्चन्यायालयस्य
मुख्यन्यायािीशााः अवप संस्कृतज्ञााः आसन्।
निनकत्सा-पञ्चिषीय आयुिेदाचायवस्य पाठ्यक्रमे
प्रिेशं लब्ध्वा वचवकत्साक्षेिे कायं कतुं शक्नुिन्तन्त ।
तत्समकक्षता एमबीबीएस इि भिवत।
सैननकक्षेत्रम्-सेनायां िमवगुरोाः इवत पदं
नायबसूबेदाररैं क समं भिवत। संस्कृतविषयेण सि
उत्तीणवाः कोऽवप स्नातकाः तत्सम्बन्तिपरीक्षाम् उत्तीयव
िमवगुरुपदे वनयुज्यते।
प्रसारिक्षेत्रम्(क) आकाशवािी- आकाशिाणीताः (रे वडयो)
अनेके कायवक्रमााः बहुकालादे ि प्रचवलतााः सन्तन्त ।
प्रवतवदनं ियं प्राताः सायं च संस्कृत-िातावनां प्रसारणं
शृणुमाः । िाताव नां (समाचाराणां ) भाषा सामान्या
शुिा, स्पष्टा, जनसामान्यैाः (दशमकक्षापयवन्तं पवितैाः
जनैाः अवप) श्रुत्वाऽवप ग्राह्या भिेत् इवत ।
(ख) दू रदशशनम् - एिमेि ियं दू रदशवनेऽवप ति
प्राताः 6.55 - 7.00 िादनं याित् संस्कृतसमाचारान्
अवप शृणुमाः पश्यामाः च। ति िाचकाः प्रत्यक्षं दृश्यते
अताः तस्य भाषा न केिलं शुिा, स्पष्टाक्षरा, लय भािपूणाव च भिवत अवप तु तस्य एका विवशष्टा शैली
अवप भिवत ।
संस्कृतपत्रकाररतासंस्कृत-पि-पविकाणां प्रकाशनमवप
'प्रयोजनमूलकमेि प्रसारणे श्रव्यस्य दृश्यस्य च
प्रािान्यं भिवत । परं पि-पविकाणां भाषाशैली
श्रव्यभाषायााः वभन्ना एि भिवत । अि
लेखनकौशलस्य प्रािान्यं भिवत । संस्कृत-पविकाणां
भाषाऽवप विषयानुरूपा, सरला, रुवचकरा,
सिवजनबोध्या च भिवत।
आवश्यकोSयं ज्ञानम्
• संस्कृतं प्रयोजनमूलकभाषा अन्ति ।
•

क्षेिशाः संस्कृतभाषायााः विवििावन
प्रयोजनावन सन्तन्त ।

•

स्वरूपदृष्ट्या संस्कृतस्य द्वे रूपे
िैवदकसंस्कृतं लौवककसंस्कृतं च ।

•

विषयगतसंस्कृतम् अवप वभन्नं वभन्नमेि ।

•

संस्कृतज्ञानां कृते जीिन वनिाविाय पयाव प्तााः
अिसरााः सन्तन्त ।

संस्कृतपि-पविकासु ज्ञानविज्ञानमयााः
लेखााः , विज्ञापनं, मनोरञ्जनं, खेलिृत्तं,
व्यंग्यवचिावण च भिन्तन्त ।
योग्यतां वर्धयत
वकमवप ििु कावप वक्रया, कोऽवप व्यििाराः सिवमेि
प्रयोजनमूलकम् एि भिवत। प्रयोजनं विना तु मन्दाः
अवप न प्रितवते । एकस्य ििुनाः , वक्रयायााः िा
प्रयोजनम् एकम् अनेकं िा भवितुं शक्नोवत । यदा
भिान् जलपूररतं वकमवप पािं नीत्वा विद्यालयं
भ्रमणाय िा गच्छवत, तदा जलस्य उपयोगाः तु
वपपासा-शान्त्यथवम्/ मुखिािनाथवम्, िस्त्रपवततदोष-िािनाथवम्, फलप्रक्षालनाथवम् दु घवट्पनाग्रिस्य
मून्तच्छवतजनस्य नेियोाः वसंचनाय, िा भवितुं शक्यते ।
एिं वि पररन्तथथवतिशात् जलस्य विवििप्रयोजनावन
ियं पश्यामाः । एिमेि भाषायााः अवप क्षेििशात्
विवििावन प्रयोजनावन भिन्तन्त।
•

अधर्काङ्कानाम् अर्धनं कथं भवेत् ।
➢ पाठस्य सम्यक् रूपेण अध्ययनं कृत्वा
भावम् अवगच्छे त।
➢ पाठे आगतानां कठठन शब्दानां
व्याकरणात्मक स्वरूपं जानीयात् ।
➢ अठिकाठिक अध्याये संदठभित ठवषयाणां
अध्ययनं कतिव्यम्।
स्व मूल्याङ्कनम् कुरुत
• अध्यायस्य भावं स्व शब्दद ैः वणियत ।
• अध्याये आगतानां व्याकरण ठिन्दु नां
अभ्यासं कुरुत ।
• मूल पाठस्य अभ्यासं कुरुत।

