पाठ-२८(ब)
संस्कृतपत्रकारिता
सारान्शः
'संस्कृतपत्रकारिता' अपप प्रयोजन– मूलकसंस्कृतस्य
एक पिपिष्टं क्षेत्रम् अस्ति । अद्यत्वे
संस्कृतपत्रकारिता व्यािसापयक दृष्ट्याऽपप
महत्त्वपूर्ाा । अतः अस्याः स्वरूपमपप पििृतं
जातम् । स चािक्षेत्रे संस्कृतपत्रकारितायाः पिपिष्टः
उपयोगः पियते। संगर्कमाध्यमेन पत्र-पपत्रकार्ां
कलात्मकरूपप्रदानेऽपप सािल्यं िैपिष्ट्यं च जातम्।
ििुतः नूतनं घटनािृत्तं (िाजनैपतकं / सां स्कृपतकं /
सामापजक / धापमाक), आलेखाः (प्राच्यज्ञानपिज्ञानमयाः ), व्यस्तित्व-परिचयः , बालकथाः ,
नाटकम्, बुस्तिकौिलप्रश्ाः , योगः , स्विपचत-पद्यापन,
व्यंग्य-हास्य-पचत्रं लेखाः िा, खेलजगत्, पिश्वबन्धुत्वं,
पिज्ञापनं, िाष्टरीयता, समाचाििाचनम् (प्रसािर्क्षेत्रे)
एतत्सिं पमपलत्वा एिं संस्कृतपत्रकारितायाः
स्वरूपम् ।
संस्कृतपत्रकारितायााः विविधावि क्षेत्राविसंस्कृतपत्रकारितायाः पिपिधापन क्षेत्रापर्
सस्ति।भििः स्वरुच्यनुसािं जीिने पकमपप चेतुं
िक्नुिस्ति । यथा पह - आकाििार्ी-दू िदिान च,
पत्र पपत्रका प्रकािनम्, अनुिादः , सापहत्यपरिचयः ,
पयाटनम्, संगर्क ज्ञानम्, सम्पादनम्, संिाददाता,
व्यंग्यपचत्रम् (काटू ा न)।
शोधक्षेत्रम् - अद्यत्वे अनुपदनं पिषयमपधकृत्य
िोधकायं कुिास्ति। तेषाम् िोधकायास्य तथ्यात्मकं
ज्ञानं प्रकािनं सिाथैि उपचतम् ।
विज्ञापिम् - पत्रकारितायाः महत्त्वपूर्ाक्षेत्रंपिज्ञापनम्
अपप अस्ति। व्यािसापयकदृष्ट्या ििूनां
पिपिधसंस्थानाम्, प्रपिक्षर्कौिलानां,
सां स्कृपतकमूल्यानाम् जनपहतोपयोपगकायाा र्ाम्,
नानापिधानाम् उपलब्धीनां पिज्ञापनस्य आिश्यकता
भिपत।
आवश्यकोSयं ज्ञानम्
दै विक संस्कृत समाचािपत्राविसम्प्रपत कानपुितः 'ििप्रभातम् (दै पनकम्),
‘सुधमाा’ (दै पनकम्), मैसूितः च
दै पनकसंस्कृतसमाचािपत्रे प्रकाश्येते । एतयोः
प्रमुखसमाचािाः , घटनाः , सूचना:, पिज्ञापनं पचत्रकथा,
सुभापषतं च प्रकाश्यिे ।
विविधपत्र-पवत्रकााः -

दे िे तु ितापधक संस्कृत-पत्र-पपत्रकार्ां प्रकािनं
जायते। पिम् अत्र आिपधकिमेर् कासापित पत्रपपत्रकार्ां नामापन प्रदीयिे ।
साप्ताविकपत्रम्गाण्डीिम्
पावक्षकम्पदिा भािती, लोकसंस्कृतम्, दू िाा , िाक्,
मावसकम्भाितधमामहामण्डलम्, पारिजातम्,
पवत्रका:भाितोदयः , चन्दामामा, ब्रजगन्धा(त्रैमापसकपपत्रका),
अिाा चीनसंस्कृतम्, संस्कृतमञ्जिी, भास्वती
(षाण्मापसकपपत्रका),संस्कृतप्रवतभा (िापषाकी),
शोधप्रभा (िापषाकी),
अन्य विवशष्ााः पवत्रकााः - संस्कृत पिमिाः , सम्भाषर्
सन्दे िः , पिक्षा सुधा,
योग्यतां वर्धयत
पवत्रकासु विषयााः 1. आलेखाः , 2. सुभापषतम्, 3 पद्यापन, 4 कथाः , 5.
िाताा ः , 6. संिादः 7. प्रहे पलकाः 8. हास्यम्
(चुटुकुल्यः ) 9. व्यङ्ग्ग्यपचत्रम् (काटू ा नम्) 10.
पिचािपिकलेखाः 11. िोधपिकलेखाः , 12.
भाितीयसंस्कृतेः प्रेिर्ास्रोतां पस, 13. प्राच्यज्ञानपिज्ञानम्, 14. सम्पादकीयम्, 15. सां स्कृपतक
समाचािाः , 16. िाष्टरीय पचिनम्, 17. नाटकम्, 18.
दिानम्, 19. समसामपयकपिषयाः , 20. बालिचनाः ,
21. व्याकिर्ानुिीलनम् 22. पयाा ििर्पचिनम्, 23
िैपदकं गपर्तम्, 24. आयुिेदः , 25. योगः , 26.
पिज्ञापनम् 27. उद् घोषर्ा 28. सूचना: 29.
पिषयसूची, 30. व्यस्तित्व-परिचयः ।
विविध विषयािां संयोजिम्पत्र पपत्रकासु पिपिधाः पिषयाः भिस्ति अथिा
पिपिधपिषयकाः पपत्रकाः अपप भिस्ति ।
वचत्रािां संयोजिम्ििुतः पचत्रार्ामपप प्रासंपगकता भिपत ।
प्रसंगानुसािमेि सुन्दिपचत्रस्य व्यिस्था भिपत ।
पंजीयिम्िाज्ये पत्र-पपत्रकार्ां पंजीयनम् अपनिायं
पिमािश्यकम् च अस्ति । पपत्रकायां कीदृिाः
पिषयाः भपिष्यस्ति, इत्यपप तत्र पंजीयनकायाा लये
पलस्तखत्वा पूिामेि दे यम् । अतः पत्र-पपत्रकार्ां
प्रकािनाय िाजकीयपिपिष्टाः पनयमाः सस्ति। तेषाम्
अनुपालनम् प्रकािकैः /सम्पादकैः सिाथा कताव्यम्।

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।

