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संस्कृतं वन्दते िनत्यं, संस्कृतं भाषते सदा ।
संस्कृतं भारतमेतद्, सवर्ं संस्कृतमयं जगत् ।।
पठािम संस्कृतं िनत्यं, वदािम संस्कृतं सदा ।
ध्यायािम संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम् ।।
सवेर्भ्य: नमो नम: ! अद्य अहम् आत्मानं धन्यं मन्ये यत् उक्त-िवषयम्
अवलम्ब्य आयोिजतायां सङ् गोष्ठ्यां भवतां प ु र तः िकिञ्चद् वक्तु म ्
उत्सुकोऽिस्म । अत्र संस्कृतभाषायां श्रद्धावन्तः सवेर्ऽिप समुपिस्थताः िवद्यन्ते
। अत्र उपिस्थ ता: संस्कृतस्य िवद्वांस:, िविभन्न-िवद्यालये भ्यः समा गताः
प्रधानाचायार्ः, िशक्षकाश्च सवेर् गणमान्या: संस्कृतस्य महत्त्वं जानिन्त ।
२.

यथा भोजने न अस्माकं शरीरस्य पोषणं भवित , तथैव अस्माकं

व्यिक्तत्वं िवचारै श्च िनमीर्यते । िवचाराणां श्रे ष् ठतायै , गम्भीरतायै
व्यापकतायै च भाषा अिनवायार् भवित । भाषया िबना िचन्तनं भाषणं पठनं
लेखनं वा िकमिप न सम्भवित । संस्कृतम् आिदकालादेव व्यवहािरकी
वैचािरकी च भाषा अिस्त । एतस्यां ज्ञान-िवज्ञानस्य समृद्ध-कोषः िवद्यते ।
संस्कृते िवद्यमानं ज्ञानं िवज्ञानञ्च प्राप्तुं संस्कृतभाषयाः सम्यक् ज्ञानम्
आवश्यकम् वतर्ते । सामािजक-व्यवहाराय आजीिवकायै च िविभन्निवषयाणाम् अध्ययनम् आवश्यकम् भवित । िकन्तु पािरवािरक- सामािजक-

व्यिक्तगत-िनणर्येभ्यः िवचाराणाम् आवश्यकता अनुभूयते; ये िवचारा:
अस्मािभः संस्कृतभाषया प्राप्तुं शक्यन्ते ।
३.

संस्कृतभाषा भारतवषर्स्य शास्त्रीयभाषा वतर्ते । इयं देव वाणी,

गीवार्णवाणी सुरभारती वा इत्यिप कथ्यते भाषासु मधुरा मुख्या िदव्या गीवार्ण भारती ।
तस्यां िह काव्यं मधुरमं तस्मादिप सुभािषतम् ।।
एषा न केवलं अस्माकं देशस्य अिपतु िवश्वस्य प्राचीनतमा भाषा िवद्यते ।
संस्कृतं सवार्साम् भारतीय-भाषाणां जननीम् अिस्त, इित मन्यते । अस्य
कारणम् अिस्त अस्याः भाषायाः शुद्धता समृद्धता श्च । फ़ोब्सर् पित्रकायां
जुलाई सप्ता-शीत्यिधक-नवदश-शततमे वषेर् प्रकािशतं िववरणानु सारम्
संस्कृतं सङ्गणकायर्-हेतवे सवार्िधका उपयुक्ता भाषा मन्यते । संस्कृतभाषा
मनुष्याणां इदं जगत्याम् सवार्िण वस्तूिन त्यक्तेन भुजीथ इित िशक्षां
प्रददाित । यथा ईषावास्योपिनषिद किथततम् :
ईशावास्यिमदं सवर्ं यद्िकंिचद् जगत्यां जगत् ।
तेन त्यक्तेन भुंजीथ मा गृधा कस्यिवद् धनम् ।।
उक्त उपिनषद् वाक्यािन सवर्दा प्रेरयिन्त । यत्र नारीणां समादरणाय, परेषां
कल्याणाय, सवर्जनिहताय, सवर्जनसुखाय िशक्षां दीयते, सा संस्कृतभाषा
िनश्चयेन व्यवहारे भिवतव्या ।

४.

देववाण्याः इितहासः िचरकालीनः वतर्ते । अधुनािप मानव-सभ्यताया:

सवार्िधकपुरातनः संस्कृतग्रन्थः ऋग्वेदः इित । ऋग्वेदस्य रचना ईसातः
पंचसहस्र-वषर्पूवर्तनी वतर्ते । नवदश्यां शताब्दौ सुप्रिसद्ध वैज्ञािनक: थॉमस
एल्वा एिडसन महोदय: ‘ग्रामोफोन’ उपकरणस्य आिवष्कारं कृतवान् । िकं
भविद्भः ज्ञायते यत् ग्रामोफोन-यन्त्रे सवर्प्रथमं ध्विनमुद्रणं कस्यां भाषायाम्
अभवत् ? एिडसन स्वग्रामोफोनयन्त्रं स्वीकृत्य इं ग्लैण्डदेशम् अगच्छत् । तत्र
सः सुप्रिसद्ध जमर्न भाषा-िवद् प्रोफ़े सर मैक्स मूल र सह िमिलतवान्
किथतवान् च “अहं भवतः ध्वन्यांकनं कतुर्म् इच्छािम।” सः हसन्
ध्विनमुद्रणम् अकरोत् । सायंकाले आयोिजतुं जनसभायां ग्रामोफोन-यन्त्रेण
कृतस्य ध्विनमुद्रणस्य प्रथमं ध्विनं श्रोतुम् बहुिवद्वाना: आगता: । एिडसनवयर्ः
यदा ग्रामोफोन-यन्त्रं चािलतवान् तदा सवेर् िवद्वाना: आश्चयर्चिकताः अभवन्
। यतः प्रथम-ध्विनमु द्रणे या भाषा आसीत् सा पूवर्ं केनािप न श्रुतवान् । न
इयम् आङ्ग्लभाषा आसीत् नैव ग्रीक, लेिटन वा । इयं संस्कृतभाषा आसीत्
।

एिडसनवयर् स्य ग्रामफो न-यन्त्रे ध्विनमु ि द्रता प्रथम-भाषा रूपे ण

मैक्समूलरवयर्ः ऋग्वेदस्य अिग्नसूक्तस्य प्रथमां ऋचाम् “ॐ अिग्नमीळे
पुरोिहतं यज्ञस्य दे वमृित्वजम् । होतारं रत्न धातमम्” इित उच्चारयत् ।
अस्मािभः तादृशस्य अिग्नदेवस्य स्तुितः िक्रयते यः यज्ञस्य पुरोिहतः, देवः,
ऋित्वक्: , होता वतर्ते । अिप च येन याजकाः यज्ञलाभैः िवभूष्यन्ते ।
५.

संस्कृतभाषा अिप उपयोिगतायाः व्यवहार-अल्पत्वात् च समाप्ता इित

मन्यते; एतत् कथनम् अप्रामािण कम् अिस्त । संस्कृतभाषा उपयोिगताया ः
अभावत्वात् न नष्टा जाता अिपतु अस्मािभः संकीणर् मानिसकता
स्वाथर्कारणाच्च नािशता । यदा या कािप भाषा आजीिवकां प्रितष्ठाञ्च
दापियतुम् असमथार् भवित तदा समाजे स्वाभािवक-रूपेण तस्याः अध्ययनम्

अध्यापनञ्च न्यूनतां गच्छित । िवगत-शताब्दीभ्यः संस्कृतेन सह तदेव
जायमानम् । या भाषा जीवनवृित्तं सम्मानञ्च दापियतुम् असमथार् भवित तां
कः पठित ? जमर्न,् जैपनीज्, फ्रैञ्च्, चीनी, िहब्रू भाषां च बहूिनजनाः पठिन्त
। एताः आजीिवकापरक-भाषाः सिन्त ।
६.

संस्कृत भाषायां प्रित युवानः केवलं तदथर्म् एव आकृष्टाः न भिवष्यिन्त

यत् संस्कृते रामायणम् , महाभारतम्, भगवदगीता, उपिनषदाश्च िनगिदतम्
। धािमर् ककायर्क्रमेषु कृतः मन्त्रो च्चारः तान् संस्कृतं पिठतुं न प्रेरियष्यित ।
संस्कृतं प्रित युवानः तदैव आकृष्टाः भिवष्यिन्त यदा एषा भाषा इितहासस्य
न अिपतु भिवष्यत: भाषा भिवष्यित । अनेका: पिश्चम-िवद्वांसः मन्यन्ते यत्
संस्कृतभाषा सङ्गणकायर्-हेतवे सवार्िधका उपयुक्ता । परं तु भारतवषेर्
कोऽिप एतत् सम्बद्धम् अनुसन्धानम् अद्याविधः अिप न करोित । एिमसअनुसन्धानकेन्द्रं कैिलफोिनर् या इत्यस्य वैज्ञािनक: िरक िब्रग्गसः एकिस्मन्
शोधलेखे “संस्कृत एं ड आिटर्िफशयल इं टेलीजेंस-नासा” इत्यत्र अकथयत्
यत् संस्कृतं वयं यािन्त्रकी-भाषारूपेण प्रयो क्तुं शक्नुमः यतः संस्कृतस्य
वाक्येषु शब्दानां िनिश्चतक्रमस्य बाध्यता नािस्त । प्रत्येकं पदं पूणर्ं, स्पष्टं
सन्देहरिहतं च अिस्त । संस्कृतवाक्येषु पदािन केनािप क्रमेण स्थापियतुं
शक्यन्ते , अत्र अनथर्स्य सम्भावना न वतर्ते । एतत् एतदथर्ं सम्भवित यतः
प्रत्येकं पदं प्रकृित-प्रत्यय-िवभिक्त-वचनानुगुणं भवित अतः क्रमपिरवतर्नेन
अिप तस्य अथर्ः सुरिक्ष तः । यथा - “अहं गृहं गच्छािम अथवा गच्छािम
गृहम् अहम् ” अत्र उभयोः वाक्ययोः अथर्स्तु समानः ।
७.

संस्कृ तकारणात् एव अस्माकं देशे शंकराचायर्-िववेकानन्द - सदृशाः

िवश्ववन्द्याः िवद्वांसः जाताः । अथवर्वेदोक्तं इदं सूक्तं अद्यैव अिप
िवश्वबंधुत्व-भावनाया: वधर्नाथर्म् सवार्िधकम् उपयुक्तम् मन्यते :

अयं िनज: परोवेित गणना लघुचेतसाम् ।
उदारचिरतानां तु वसुंधैव कुटु म्बकम् ।।
िवज्ञानक्षेत्रे को न जानाित सुश्रुतस्य , चरकस्य, वराहिमिहरस्य, आयर्भट्टस्य
च योगदानम् ? सुश्रुतः तु सुनम्य-शल्य-िचिकत्सा (प्लािस्टक-सजर् री)
इत्यस्य िपता मन्यते । एतािन तथ्यािन तु अस्मद् अपेक्षया मैक्समूलरसरिविलयमजोंस-सदृशाः पाश्चात्यिवद्वांसः जानिन्त । यैः संस्कृतस्य महत्त्वं
जगतः पुरतः प्रकािशतम् । इदानीम् अिप समये वयं मनसा परतन्त्राः वतर्न्ते ;
अतएव पाश्चात्याः सत्यम् असत्यं यत् िकंिचदिप वदिन्त तदेव वयं
सत्यमिप मन्यन्ते । वयं तु एतद् अिप अंगीकृतवन्तः यत् आयार्ः पिश्चमतः
सप्तसैन्धव प्रदे शे (भारतवषेर्) पुरातनकाले आगताः । परन्तु धन्यवादाहार्ः ते
वैज्ञािनका: ये जैविवज्ञाने ‘जीन्स’ इित आधारेण प्रमािणतवन्तः यत् आयार्ः
बिह: कुतिश्चद् अिप न आगताः अिपतु ते भारतवषर्स्य एव मूलिनवािसनः
आसन् ।
Will Durant, Late American Historian: “It is true that
even across the Himalayan barrier India has sent to the
west, such gifts as grammar and logic, philosophy and
fables, hypnotism and chess, and above all numerical
and the decimal system. India will teach us the tolerance
and gentleness of mature mind, understanding spirit and
a unifying, pacifying love for all human beings. India is the
motherland of our human race and Sanskrit is the mother
of all Indo-European languages. She is the mother of our
philosophy, of our mathematics, mother of ideals
embodied in Christianity and mother of our democracy.
Mother India is in many ways the mother of us all."

Sir William Jones, British Orientalist: "The Sanskrit
language, whatever be its antiquity is of wonderful
structure, more perfect than the Greek, more copious
than the Latin and more exquisitely refined than either."
८. भारतवषेर् संस्कृतभाषायां पुराकाले िविवधिवषयाणां ज्ञानसृजनं कृतम्
। तत् ज्ञानम् अधुना अिप उपलब्धम् । भूिवज्ञानं, मनोिवज्ञानं, दशर्नशास्त्रं,
सामािजकव्यवहारः इत्यािद-िवषयेषु उपलब्ध-ज्ञानस्य मान्यता तदथर्ं नािस्त
यतः वयं भारती याः तस्य िवषये न जानीमः । अस्मािभः संस्कृतं प्रित
दृिष्टकोणः िवचाराश्च पिरवतर्नीया ।
९.

संस्कृ तस्य उन्नत्यै संवधर् नाय च मम केचन परामशार्ः सिन्त । तान्

यिद व्यवहारे आनयेम तिहर् संस्कृतस्य प्रचारे, प्रसारे च सहकारः भिवष्यित संस्कृतिशक्षकाः स्व-िशक्षणं रुिचकरं कुयुर्ः, पाठने च जीवनोपयोिगिवषयाणां समावेशं कुयुर्ः ।
संस्कृतं संस्कृतमाध्यमेन एव पाठयेयुः । आवश्यकतानु सारेण िहन्दीभाषायाः
प्रयोगः वांछनीय: । आं ग्ल-प्रयोगं कदािप न कुयुर्ः । संस्कृत िशक्षणे
पाठ्येतर-गितिवधयः अिप स्युः । िशक्षकस्य भाषा सरला स्यात् । अन्वयस्य
आधारेण पाठनीयम् ।
संस्कृतसािहत्ये िवज्ञानं, वािणज्यम् गिणतादीनां िवषयाणां सम्बद्धः उल्लेखः
प्रचुरमात्रायाम् िवद्यते । सम्बद्ध-िवषय-िशक्षकेण सह तत्सम्बद्ध-चचार् स्यात्
येन सोऽिप स्वपाठने तस्य समावेशं कतुर्ं शक्नुयात् ।

यत् संस्कृतिशक्षकाः गवर्म् अनुभवेयुः यत् ते तादृश्याः भाषायाः िशक्षकाः
सिन्त या अितसमृद्धा । संस्कृतिशक्षकाणां हस्ते ज्ञानको षस्य कुिञ्चका
अिस्त । यस्य पिरचयः जगतः पुरतः स्थापियतुं संस्कृतिशक्षकाः एव समथार्ः
सिन्त । यदा संस्कृतिश क्षका ः संस्कृतािभ मािननः भिवष्यिन्त तदैव भवतां
छात्राः संस्कृतं प्रित श्रद्धावन्तः रुिचमन्तः च भिवष्यिन्त ।
१०.

केिन्द्रय-माध्यिमक-िशक्षा-पिरषद् संस्कृतिशक्षकाणां प्रिशक्षणाय

व्यापक-कायर्योजनां करोित । अिस्मन् प्रिशक्षणे संस्कृतं सरलं सुगम्यञ्च
यथा भवित तथा प्रयत्नः भवित । श्रवण-वाचन-कौशलवधर्ना य केिन्द्रयमाध्यिमक-िशक्षा-पिरषदा नूतन-मूल्यांकनपद्धतौ संस्कृतेन अिप श्रवणवाचनकौशलस्य मूल्यांक नम् अिप भवतु इित िनिश्चतम् । अयं
संस्कृतसंवधर्नाय एकः प्रयासः । पिरषद् सम्बद्ध-िवद्यालयानां सवेर्
संस्कृतिशक्षकाः परस्परं िमिलत्वा िवचाराणां िविशष्ट-िशक्षणपद्धतीनाञ्च
परस्परं सम्भाजनं कतुर्ं यथा शक्नुयुः तदथर्म् अिप केिन्द्रय-माध्यिमकिशक्षा-पिरषद् प्रयासरता वतर्ते ।
११. संस्कृतसािहत्यस्य उपेक्षाकारणात् ज्ञानिवज्ञानस्य महती सम्पदा नष्टा
जाता । संस्कृतभाषायै या च सम्पदा अविशष्टा वतर्ते सा सम्पूणर्िवश्वसािहत्ये अतुल्या अिस्त । अतः वतर्मानकाले अस्याः भाषाया:
रक्षणाय, सम्पादनाय, प्रकाशनाय च अित-आवश्यकता वतर्ते । आयान्तु !
वयं िमिलत्वा संस्कृतस्य संरक्षणाय संवधर् नाय च सहकारं कुमर्ः । यतोिह
उक्तञ्च जानाित िविवधा-भाषाः जानाित िविवधाः कलाः ।
आत्मानं नैव जानाित यो न जानाित संस्कृतम् ॥ इित

