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4.1    पररचयः  

 ऄिस्मन ् चतथेु एकके संस्कृतभाषायाः प्रचारस्य ऄिभप्रायः, संस्कृतस्य वततमानपररवेशः, 

सवतकारीप्रयासाः, संस्कृतप्रचाराय शासकीयाः, अगािमप्रयतनाः, संस्कृतप्रचाराय ऄशासकीयाः प्रयतनाः 

चेित िवषयाः प्रधानतया िववेिचताः सिन्त । भारते भाषािवकासमिभलक्ष्य प्रवितततोपक्रमाणां प्रयासाः 

िनश्चयेन श्लाघनीयाः सिन्त । वस्ततुस्तु दशेेऽिस्मन ् द्रािवंशितसंख्यकाः भाषाः ऄनसुिूचतास्सिन्त यासां 

संरक्षणाय संवधतनाय च सवतिवधिवकासदृष््टया प्रचारप्रसाराय च सवतकारपक्षतः प्रयासाः िक्रयन्ते । 

संस्कृतस्य संरक्षणाय संवधतनाय च अवश्यकं िवद्यते यत ् वततमानिस्थतीनां िवशे्लषणं भवेत ् । ऄनेन 

िवशे्लषणेन ज्ञायते यत ् संस्कृतभाषायाः सािहतयस्य प्रचारोऽिप सामािजकरूपेण ऄनभुयूते । यथा 

गरुुकुलािन अश्रमाश्च, संस्कृतिवद्यालयाः, माध्यिमकसंस्कृतिशक्षामण्डलािन, संस्कृतमहािवद्यालयाः, 

संस्कृतिवश्विवद्यालयाः, संस्कृताकादम्यः, सम्भाषणसंस्कृतम,् संस्कृतपत्रकाररता, सङ्गणकसंस्कृतम,् 

ऄन्तजातले संस्कृतस्योपयोगः, वततमान े संस्कृतभाषायां ग्रन्थप्रणयनम,् संस्कृतगीतनाटकादीनां प्रणयनं 

मञ्चनं च आतयािदिवषयाः  संस्कृतस्य ऄद्यतनीयायाः िस्थतेः पररसचूकाः सिन्त ।  
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यथा ऄस्य एककस्य मखु्यप्रयोजनम ्ऄिस्त, तथा सवतकारीप्रयासानां व्याख्यात्र िविहता िवद्यते । 

प्रधानतया भारतसवतकारस्य िविशष्टः प्रयासः प्रासङ्िगकः िवद्यते । संस्कृतिशक्षायाः सम्यग ्ऄभ्यदुयाय 

1956 तमे िखष्ट्राब्द ेसंस्कृतायोगः भारतमानवसंसाधनिवभागस्य प्रयासेन संस्कृतायोगस्य संस्तुितप्रभावेण 

च भारतसवतकारेण रािष्ट्रयसंस्कृतसंस्थानं संस्थािपतम ् । एवं संस्कृतायोगस्य संस्तिुतप्रभावेण सम्पणूतदशेे 

यथाशिि यथावसरं संस्कृतप्रचार प्रसारे स्वीयं योगदानं प्रयच्छतयेव । तेषां प्रयास ः संस्कृतिशक्षयाः 

सवातङ्गीणिवकासाय दशेस्य िविभन्नभागेष ु संस्कृतिवश्विवद्यालयः, िवद्यापीठः, संस्थानम ् आतयादीनां 

संस्थानाणां संस्थािपतम ्।  

श क्षिणक-िक्रयाकलापाः िविभन्नेष ु िशक्षणसंस्थास ु िनयतकायतजाताितररिा असन ् काश्चन 

श क्षिणककायतयोजना: पाठ्यसहगािमिक्रयाश्च, यथा – िविशष्टव्याख्यानयोजना, साप्तािहकसंगोष्ठीयोजना, 

शास्त्रचडूामिणयोजना, सांस्कृितक-कायतक्रम-योजना, वादिववादः, सद्य:भाषणम,् प्रितयोिगता, 

ऄन्तयाक्षरी, भाषातमकक्रीडा, िनबन्धलेखनम,् िवचारगोष्ठी, कथा-लेखनम,् समस्यापिूततः चेित 

संस्कृतप्रचाराय महदपुकाराय प्रभविन्त ।  

पनुः संस्कृतप्रचाराय शासकीयप्रयतनेष ुरािष्ट्रयसंस्कृतसंस्थानस्य भिूमका, रािष्ट्रयसंस्कृसंस्थानस्य पररसरेष ु

महा/लघशुोधपररयोजनाः, व्यापक-मिु-जालपटुपाठ्यक्रमाः, राजभाषा, संस्कृतशब्दकोशपररयोजना, 

शास्त्राथतप्रिशक्षणवगतः, भारतवाणीपररयोजना, राष्ट्रपितपरुस्कारयोजना, ऄनौपचाररकसंस्कृत-

िशक्षणयोजना, भारते अदशतशोधसंस्थानम,् भारते अदशतमहािवद्यालयाः चेित िविशष्टिवषयाः ऄत्र 

िनरूिपताः सन्तीित ।  

 ऄगे्र संस्कृतप्रचाराय शासकीयानाम ्अगािमप्रयतनानां, संस्कृतप्रचाराय ऄशासकीयानां प्रयतनानां 

च िववरणं दीयते । अगािमप्रयतनेष ुमानवसंसाधनमन्त्रालयेन अगािमकाले िक्रयमाणानां कायातणाम ्एका 

रूपरेखा प्रस्ततुा िवद्यते । एषा रूपरेखा ऄष्टादशी पररयोजना आित नाम्ना ऄिभज्ञायते । ततः 

ऄशासकीयेष ुप्रयतनेष ुसंस्कृतभारतयाः पररचयः, दृिष्टः, लक्ष्यािण, प्रभावाः चेित िवषयाः िववेिचताः सिन्त 

। पनुः सामािजकरूपेण अधिुनकसम्पे्रषणसंसाधनानाम ्ईपयोगः ऄिप ऄशासकीयदृष््टया संस्कृतप्रचाराय 

मखु्यः प्रितपािदतः ।  

4.2 उदे्दश्यानन  

 संस्कृतप्रचारस्य ऄिभप्रायस्य िनरूपणम् 

 संस्कृतस्य वततमानपररवेशस्य िवशे्लषणम ्
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 सवतकारीयप्रयासानां पररचयः 

 संस्कृतप्रचाराय शासकीयाः अगािमप्रयतनानां पररचयः 

  संस्कृतप्रचाराय ऄशासकीयाः प्रयतनानां पररचयः  

4.3 संस्कृतप्रचारस्य ऄनभप्रायः 

 भारते भाषािवकासमिभलक्ष्य प्रवितततोपक्रमाणां प्रयासाः िनश्चयेन श्लाघनीयाः सिन्त । वस्ततुस्तु 

दशेेऽिस्मन ् द्रािवंशितसंख्यकाः भाषाः ऄनसुिूचतास्सिन्त यासां संरक्षणाय संवधतनाय च 

सवतिवधिवकासदृष््टया प्रचारप्रसाराय च सवतकारपक्षतः प्रयासाः िक्रयन्ते । िकन्त ुया काऽिप वा भाषा भवतु 

सवतदा तस्याः संरक्षणं तद व भवित यदा तया भाषया ऄनवरतरूपेण परस्परं संवादाः भवेयःु । परस्परं 

िवचाराणां िविनमयोऽिप तया एव भाषया यदा भवित तद व तस्याः िवकासो सम्भाव्यते । िकन्तवधनुा तु 

प्रितक्षणं सावतभौिमकिवकासमिभलभ्य पररवततनोन्मखुीदशेेऽिस्मन ् येन केन प्रकारेण स्वातमिवकासेन 

राष्ट्रिवकासं  कामयन्तः सन्तयसंख्यकाः परुुषाथतपरायणाः ये स्वकीय ः सतप्रयास ः कमतबलेन च राष्ट्रं 

िवश्वगरंुू पनुः आित स्वप्निसिदं्च कतुतमदु्यिुाः ।  

 िकन्त ुऄिधकांश ः प्रायशः ऄिभयािन्त्रकी िचिकतसाप्रबन्धनािदमागातणामालम्बनं िक्रयते। क िश्चत ्

सािहतयसंगीतकलािदमागातणामालम्बनं िक्रयते । िवरलाः एव भाषाध्ययनािदके्षते्रष ु प्रयासं कुवतिन्त आित 

दृश्यते। िविदतिमद ंसवेभ्यो यत ्आयं िवश्ववारा गीवातणवाणी सवततो प्राचीना समदृ्चा िवपलुसािहतयालङ्कृता 

िवद्यते। ऄस्याः प्रवाहः प्राचीनकालात ् ऄद्याविधः िवद्यते । भारतदशेे अयतसंस्कृतेः प्रादभुातवकालात् 

भाषेऽयमतुपन्ना । तदानीम ्ऄस्यामेव भाषायाम ्अयतसंस्कृतेः  प्राचीनतमग्रन्थानां प्रणयनं िक्रयते स्म । न 

केवलं वेदाः ऄिपत ु  गिणतिवज्ञानायवेुदयोगशास्त्रादीनां प्रणयनमिप संस्कृते एव जातमासीत।् ऄतोऽस्याः 

स्वरुपद्रयं पररलक्ष्येते - 

 वैनदकसंस्कृतम ्। 

 लौनककसंस्कृतम ्। 

 ऄत्र व िदकसंस्कृतस्य प्रयोगः लोकव्यवहारे नास्तीित कारणात् लौिककसंस्कृतं सरलं आित विंु 

शक्यते । यतोिह वाग्वव्यवहारे सामान्यप्रयोगेष ुयस्याः सम्यग ्दशतनं जायते तत ्स्वरूपं लौिककसंस्कृतं आित। 

लौिककसंस्कृतं भवत ुईत व िदकसंस्कृतं वा भवत ुऄत्रोभयोः एकमेव बलं िवद्यते तत्त ुिवश्वस्य सवततो स्पष्ट ं

सवु्यविस्थतं िवंशालतमञ्च व्याकरणम।् ऄनेन व्याकरणेन व संस्कृतस्य शब्दाः ब्रह्मतवमपुयाताः ‚ऄतश्च 
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शब्दो व  ब्रह्म‛ आित शािब्दक ः शब्दायते । भारते ऄद्याविध संस्कृतस्य प्रवाहो िवद्यते तस्य कािन कारणािन 

के च प्रयासाः अययः कृता आतयालिपतुिमच्छािम । तत्रादौ - 

 प्राचीनभारते संस्कृतोन्नतेः कारणानन 

 प्राचीनभारतस्य आितवतृ्तदशतनेन ज्ञायते यत ् तदानीं संस्कृतस्य व प्रयोगो अिधक्येनासीिदित 

कारणात्तदानीं संस्कृतभाषायाः िवकासस्य स्विणतमकालो असीत ् । सकू्ष्मावलोकनेन आमािन 

प्रमखुकारणािन सामान्यतया दृिष्टपथमायािन्त – 

 िशक्षणमाध्यमं संस्कृतमेवासीत ्। 

 सामान्यवाग्वव्यवहारोऽिप संस्कृतेन व िक्रयते स्म । 

 मनोरञ्जनमिप संस्कृतेन व िक्रयते स्म । 

 गहृषे ुपररवारेष ुच संस्कृतं प्रयजु्यते स्म । 

 राजाश्रयेण संस्कृतस्य संरक्षणं िक्रयते स्म । 

 ग्रन्थप्रणयनमिप संस्कृतेन व िक्रयते स्म ्। 

 ऄत्र गरुुकुलपद्चतीनां प्रथमं व िशष््टयं एतदवेासीत ् यत ् तत्र संस्कृतस्याध्यापनं संस्कृतेन व िक्रयते 

स्म। वेदाः ईपवेदाः धनवेुदगन्धवतवेदायवेुदादयः सवोऽिप संस्कृते ईपिनबद्चाः सन्तयतः तेषामध्यापनमिप 

संस्कृतेन व भवित स्म । तथ व िह गिणतादयोऽिप संस्कृतेन व िशक्षयिन्त स्म । ऄतः  िशक्षणं त ु केवलं 

संस्कृतमाध्यमेन वासीत ् । वाल्मीिकरामायणे यत्र-तत्र संवादषे ु ज्ञायते यत ् तदानीं सामान्यव्यवहारोऽिप 

संस्कृतेन व िक्रयते स्म तथा च काव्यशास्त्रनाटकािदष ु सकलं रूपकं संस्कृते ईपिनबदं्च भवित तेनाऽिप 

ज्ञायत  यत ् नाटकरूपकादीनां माध्यमं संस्कृतमेवासीत ् । ऄतः रोचकािन प्रहसनभाणिडमादीिन 

िविथनाटकािन संस्कृतेन व िक्रयन्ते स्म । न केवलं सम्रान्त ः ऄिपत ुसामान्यजन रिप संस्कृतेन व्यवहारः 

िक्रयते स्म आतयिप प्रमाणािन भोजप्रबन्धािदष ु दृश्यन्ते । गहृषे ु पररवारेष ु संस्कृतमासीिदित त ु

मण्डनिमश्रप्रभतृीनाम ्अख्यान ः  ज्ञायते । तस्य गहृिस्थता खगाः  ऄिप संस्कृतं वदिन्त स्म आतयिप श्रयूते  

जगद्रुवं स्याज्जगतदरुवं स्यात ्। 

कीराङ्गना यत्र नगरो नगरनन्त । 

 ऄनेन ज्ञायते यत ् मण्डनिमश्रसदृश्यानां िवदषुां गहृिस्थताः खगाः ऄिप संस्कृतेनालपिन्त स्म । 

ग्रन्थानां प्रणयनमिप संस्कृतेन व िक्रयते स्म । ऄत्र ग्रन्थानां प्रणयनिवषये त ुज नाः बौद्चाः चावातकादयोऽिप 
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संस्कृतानरुािगण असन ् आित दृश्यते । ऄत्र िवस्तरभयात ् नािधकमालोचयािम । एवञ्चाधनुा संस्कृतस्य 

वततमानपररवेशिवषये दृक्के्षपं कतुतमतुसह े। 

ऄनधगमस्य अकलनम ्

1. व िदकसंस्कृतस्य लौिककसंस्कृतस्य च मध्ये भेदः ? 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

 

2. संस्कृतस्य वततमानिवकासस्य केिचत ्पञ्च पररपोषकाः ? 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 
 

 

4.4 संस्कृतस्य वततमानपररवेशः 

 ऄिस्मन ् प्रायोिगके व ज्ञािनकयगेु प्राचीनतमायाः संस्कृतभाषायाः कः ईपयोगः ? का     

अवश्यकता ? आतयादयः यक्षप्रश्ाः सवतदा जनमानसे िवलसिन्त । िकं संस्कृतं व ज्ञािनकभाषा ईत न ? 

ऄथवा संस्कृतेन ईद्योगप्रािप्तः भवित वा ? संस्कृतमधीतय वयं व्यवसायं कतुुं शक्नमुः वा ? आतयादयः 

शङ्कातमकप्रश्ाः सवतदा सवतत्र च श्रयून्ते वततमानपररवेशे । 

 वस्ततुः संस्कृतस्य वततमानिस्थितः कीदृशी ऄस्तीतयह ंिवचारयािम । वस्ततुः संस्कृतस्य िवकासः 

वततमानसमयसोपानशः विृद्चमेित । ऄत्र िवभागशः संस्कृतस्य िवकासावस्थायाः वाहकानां 

पररपोषकाणाञ्च वगीकरणं एवं रीतया कृतम् - 

 गरुुकुलािन अश्रमाश्च । 

 संस्कृतिवद्यालयाः । 

 माध्यिमकसंस्कृतिशक्षामण्डलािन । 

 संस्कृतमहािवद्यालयाः । 
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 संस्कृतिवश्विवद्यालयाः । 

 संस्कृताकादम्यः । 

 सम्भाषणसंस्कृतम ्। 

 संस्कृतपत्रकाररता । 

 संगणकसंस्कृतम ् 

 ऄन्तजातले संस्कृतस्योपयोगः । 

 वततमाने संस्कृतभाषायां ग्रन्थप्रणयनम ्। 

 संस्कृतगीतनाटकादीनां प्रणयनं मञ्चनं च । 

 एतेष ुद्रादशसोपानेष ुसंस्कृतं प्रवद्चतमानमिस्त। कीदृिग्ववधं प्रवधतनिमतयेक कशः समालोचयाम्यधनुा ।  

1. गुरुकुलानन अश्रमाश्च 

 प्राचीनभारतीयिशक्षणपद्चतीनां ऄनसुरणेन ऄद्यािप सम्पणूतदशेे सहस्रािधकािन गरुुकुलािन 

अश्रमाश्च िवद्यन्ते यत्र ऄपररहायतरुपेण संस्कृतस्य िशक्षणं भवित । अधिुनकभारते प्रिसद्चानां 

गरुुकुलानां स्वरूपद्रयम ्िवद्यते - 

 ब्राह्मणानां गरुुकुलािन । 

 सवतजातीयानां गरुुकुलािन । 

 तत्रादौ ब्राह्मणानां कृते व िदकिशक्षणं प्रदातुं गरुुकुलािन संस्थापनं िविभन्नसम्प्रदायानामाचाययः 

कृतम ्। तेष ुमखु्यािन - 

 श्रङ्ृगेरी शारदापीठगरुुकुलम ्कनातटकम ् । 

 वेङ्कटेश्वरिवद्यालयः, ितरुपितः, अन्रप्रदेशः । 

 पणूतप्रज्ञािवद्यापीठगरुुकुलम,् बङ्गलरुु, कनातटकम ्। 

 काञ्चीकामकोिटपीठम,् काञ्चीपरुम,् तिमलनाडुः । 

 महिषतमहशेयोगीव िदकिवद्यालयाः, सम्पणूतभारते । 

 व ष्ट्णवी गरुुकुलम,् कटरा, जम्मकूश्मीरम ्। 

 श्री पीताम्बरापीठसंस्कृतिवद्यालयः, दितया, मध्यप्रदशेः । 

 श्री रामानन्दाश्रमः लालघाटी, भोपालम,् मध्यप्रदशेः । 
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 एतेष ु गरुुकुलेष ु व िदकिशक्षायाः िशक्षणं दीयते िकन्त ु तत्र ऄिनवायतता िवद्यते यत ् छात्रः 

ब्राह्मणबालकः एव भवेिदित । आतोिप वनृ्दावनवाराणसी ऄयोध्यामथरुाप्रभिृतष ु स्थलेष ु 

ऄन्यान्यन्यिपगरुुकुलािन सिन्त यािन केवलं ब्राह्मणानां कृते एवं िशक्षणं यच्छिन्त । ऄधनुा ब्राह्मणेतराणां 

सवतजातीयानां कृते यािन गरुुकुलािन सिन्त तेष ुमखु्यािन - 

 महिषतदयानन्द अयतगरुुकुलािन, सम्पणूतभारते । 

 वेदिवज्ञानगरुुकुलम,् चेन्ननहल्ली, बङ्गलरूु, कनातटकम ्। 

 प्रबोिधनीगरुुकुलम,् हररहरपरुम,् कनातटकम ्। 

 ब्रह्मानन्दसंस्कृतगरुुकुलम,् गोमन्तकम,् गोवा । 

 सनातनसंस्कृतगरुुकुलम,् गोमन्तकम,् गोवा । 

 रामकृष्ट्णिमशनसंस्कृतगरुुकुलम,् बेल्लरुमठ, कोलकाता, पिश्चमबङ्गः । 

 एवमन्यान्यिपगरुुकुलािनसिन्त यािन बहुजनसमाजाय संस्कृतिशक्षणं यच्छिन्त । िकन्त ु एतेष ु

सवेष्ट्विप गरुुकुलेष ु केवलं बालकाणां िशक्षणं भवित न त ु बािलकानां ऄतः बािलकानां कृते 

संस्कृतिशक्षाय  पथृग्रपेुण गरुुकुलािन सिन्त । तेष ुमखु्यािन - 

 म ते्रयी गरुुकुलम,् मरुुकजे, मङ्गलरूु, कनातटकम ्। 

 अषतकन्यािवद्यालयः, दहेरादनूम,् ईत्तराञ्चलम ्। 

 पािणिनकन्यािवद्यालयः, वाराणसी, ईत्तरप्रदशेः । 

 एतेष ुसवेष्ट्विप गरुुकुलेष ुछाते्रभ्यः व िदकिशक्षाः परुाणेितहासानां िशक्षणं योगायवेुदादीनां िशक्षणं 

त ु दीयते एव ऄिप च ऄिनवायतरुपेण अधिुनकिवषयाणां संगणकाङ्गलभाषादीनां िशक्षणमिप दीयते । 

ऄतोऽधनुा संस्कृतिशक्षायाः भाषायाश्च िवस्तारक्रमे एतेषां समेषामिपगरुुकुलाश्रमाणाम ् ऄतीवमहत्त्वं 

िवद्यते । ऄत्र िवशेषेण ध्यातव्यं यत ् व िदकिशक्षणेतराण्यिप संस्कृतगरुुकुलािन सिन्त यत्र संस्कृतस्य 

िशक्षणं भवित न त ु वेदानां । तािन ज नानां श्रमणिवद्याध्ययनरतानां गरुुकुलािन सिन्त । यतोिह 

श्रमणिवद्याध्ययनेऽिप संस्कृतं िनतराम ्अवश्यकिमित ।  

2. संस्कृतनवद्यालयाः 

 संस्कृतभाषायाः िवकासाय सम्पणूेऽिप दशेे संस्कृतिवद्यालयानां स्थापनं कृतम ् । कुत्रिचत ्

सवतकारपक्षतः एतेभ्यः ऄनदुानेन साहाय्यं लभ्यते । एतेष ु प्राथिमकमाध्यिमकस्तरयोः िशक्षणं भवित । 

ऄत्राधीतय व छात्रः महािवद्यालयेष ु गन्तुं योग्वयो भवित । एतेषां िवद्यालयानां िवकिसतस्वरुपं मध्यप्रदशेे, 
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राजस्थाने, ईत्तरप्रदशेे, िबहारराज्ये, ईत्तराञ्चले, पंजाबप्रदशेे च अिधक्येन िवद्यते । एतेष ुिवद्यालयेष्ट्विप 

अधिुनकिवषयाणां समिुचतं िशक्षणं भवित ।  

3. माध्यनमकसंस्कृतनशक्षामण्डलानन  

 संस्कृतभाषायाः िवद्यालयेष ुगरुुकुलाश्रमेष ुच ऄध्ययनरतानां छात्राणां भिवष्ट्यं रिक्षतं भवेत ् तेषां 

ज्ञानकौशलम ् ईन्नतं भवेत् तदथुं तेषां ज्ञानस्य परीक्षणं कतुुं माध्यिमकसंस्कृतिशक्षामण्डलानां (State 

Sanskrit Education Board) संघटनं कृतम ् । एतादृशानां मण्डलानाम् ऄविस्थितः मखु्यतः 

मध्यप्रदशेराजस्थानोत्तरप्रदेश- ईत्तराञ्चलादीष ु िवद्यते यतः  संस्कृतिशक्षायाः ईन्नतय  िवकासाय च 

कायातिण साध्यन्ते । ऄत्र ध्यातव्यमेतद्यत ् राजस्थानराज्ये पथृग्ररूपेण संस्कृतिशक्षामन्त्री भवित । आयं 

व्यवस्था ऄन्येष ुराज्येष ुनािस्त । 

4. संस्कृतमहानवद्यालयाः  

मध्यप्रदशेप्रभिृतष ुिविभन्नप्रदशेेष ुसंस्कृतिशक्षायाः ईच्चाध्ययनाय संस्कृतमहािवद्यालयाः सिन्त । 

एतेष ु महािवद्यालयेष ु जाितधमातदीनां बन्धनं न भवित । छात्राः स्वकीयज्ञानािभवदृ्चय  प्राध्यापक ः सह 

ज्ञानिविनमयं कुवतिन्त । सािहतयव्याकरणादीनां काव्यलङ्कारादीनां कमतकाण्डयज्ञादीनां सकू्ष्मिवषयाणां 

िचन्तनं कृतवा प्रज्ञाशिुदं्च कुवतिन्त । महािवद्यालयेष ुऄध्ययनरतानां छात्राणां कृते समदृ्चपसु्तकालयः सवतदा 

सहयोगं करोित । ऄत्र मखु्यानां संस्कृतमहािवद्यालयानां पररचयो दीयते । यथा - 

 शासकीयरामानन्दसंस्कृतमहािवद्यालयः, लालघाटी, भोपालम ्( म.प्र) । 

 रामबागसंस्कृतमहािवद्यालयः आन्दौरम,् मध्यप्रदशेः । 

 संस्कृतमहािवद्यालयः ईज्जियनी, मध्यप्रदशेः । 

 संस्कृतमहािवद्यालयः ऄचलेश्वर ग्ववािलयरम,् मध्यप्रदशे । 

 श्री रङ्गलक्ष्मीसंस्कृतमहािवद्यालयः, वनृ्दावनम ्ईत्तर प्रदशेः । 

 श्रीरामवमतशासकीयसंस्कृतमहािवद्यालयः, ित्रपिुणतरु, केरलम ्। 

 कालीकटअदशतसंस्कृतिवद्यापीठम,् बालसरुी, कोिजकोड़ केरलम ्। 

 हररयाणा संस्कृतिवद्यापीठम,् बघोला, पलवल, फरीदाबाद हररयाणा । 

 जगदीशनारायण ब्रह्मचयातश्रम अदशत संस्कृतमहािवद्यालयः, लगमा, िबहारः । 

 श्री भगवानदास अदशत संस्कृतमहािवद्यालयः, गरुुकुलकांगडी, हररद्रारम,्  ईत्तराखण्डः। 
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 मद्रास संस्कृत कॉलेज, मआलापरुम, चेन्नइ, तिमलनाडुः । 

 लक्ष्मीदवेीसरातफ अदशत संस्कृत महािवद्यालयः, दवेधर, झारखण्डः । 

 ममु्बादवेी संस्कृतमहािवद्यालयः, भारतीिवद्याभवनं, मुंबइ, महाराष्ट्रम ्। 

 िहमाचल अदशत संस्कृतमहािवद्यालयः, जंगला, िचरगांव, िशमला, िहमाचलप्रदेश। 

 श्री सीतारामव िदक महािवद्यालयः, कोलकाता, पिश्चमबङ्गः । 

 रानी पद्मावती तारायोगतन्त्रादशत संस्कृतमहािवद्यालयः, आन्द्रपरुम,् वाराणसी, ईत्तरप्रदशे । 

एवं िह राजस्थानपंजाबजम्मकूश्मीरािदप्रदशेेष्ट्विप संस्कृतमहािवद्यालयाः सिन्त यत्र संस्कृतस्य 

िवकासाय सवतत्र प्रचारप्रसाराय च संस्कृतचम ूयौवनायते  । 

5. संस्कृतनवश्वनवद्यालयाः 

सम्पणूेऽिप िवशे्व संस्कृतम् एव  िविशष्टभाषा िवद्यते यस्याः सवातिधकिवश्विवद्यालयाः सिन्त । 

संस्कृतिवद्यालयमहािवद्यालयेष ु ईत्तीण्यत ये यवुानः ऄनसुन्धानािदकतुुं प्रभविन्त तेभ्यः एवञ्च 

स्नातकारम्भतः िविभन्नेष ुऄध्ययनं कतुतमीिप्सतेभ्यो संस्कृतिवश्विवद्यालयाः सिन्त । ऄद्याविधः सकलेऽिप 

भारते देशे संस्कृतिवश्विवद्यालयानां संख्या पञ्चदश िवद्यते । ते च - 

 रािष्ट्रयसंस्कृतसंस्थानम,् नव दहेली । 

 श्रीलालबहादरुशास्त्रीरािष्ट्रयसंस्कृतिवद्यापीठम ्नव देहली । 

 रािष्ट्रयसंस्कृतिवद्यापीठम,् ितरुपितः अन्रप्रदशेः । 

 सम्पणूातनन्दसंस्कृतिवश्विवद्यालयः, वाराणसी, ईत्तरप्रदेशः । 

 जगद्गरुुरामानन्दाचायतसंस्कृतिवश्विवद्यालयः, जयपरुम,् राजस्थानम ्। 

 किवकुलगरुुकािलदाससंस्कृतिवश्विवद्यालयः, रामटेकम,् नागपरुम ्(महाराष्ट्रम) । 

 कामेश्वरिसंहसंस्कृतिवश्विवद्यालयः, दरभंगा, िबहारम।् 

 श्री जगन्नाथसंस्कृतिवश्विवद्यायलयः, परुी, ईड़ीसा । 

 श्री वेङ्कटेश्वरिवश्विवद्यालयः, ितरुपितः, अन्रप्रदशेः । 

 श्री शङ्कराचायतसंस्कृतिवश्विवद्यालय, कालाडी, केरलम ्। 

 महिषतपािणिनसंस्कृत एवं व िदकिवश्विवद्यालयः, ईज्जियनी, मध्यप्रदशेः । 

 ईत्तराखण्डसंस्कृतिवश्विवद्यालयः हररद्रारम,् ईत्तराखण्डम ्। 
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 सोमनाथसंस्कृतिवश्विवद्यालयः, सौराष्ट्रम, गजुरातम ्। 

 कनातटकसंस्कृतिवश्विवद्यालयः, बङ्गलरुु कनातटकम ्। 

 ऄसमसंस्कृत िवश्विवद्यालयः, गवुाहाटी, ऄसम । 

 महिषतवाल्मीिकसंस्कृतिवश्विवद्यालयः, क थल, हररयाणा । 

ऄत्र तेष ु सवेष्ट्विप  िवश्विवद्यालयेष ु शास्त्री (B.A) अचायतः (M.A.) िशक्षाशास्त्री (B.Ed.), 

िशक्षाचायतः (M.Phil), िवद्यावाररिधः (Ph.D) िवद्यावाचस्पित (D.Lit) प्रभतृयः ईपाधयः लभ्यन्ते । 

ऄत्र संस्कृताध्ययनस्य िविशष्टाः शाखाः सिन्त । एतास ु शाखास ु िविभन्निवषयेष ु

स्नातकस्नातकोत्तरशोधोपाधयश्च लभ्यन्ते । यथा - 

 सािहतयम्    

 व्याकरणम ्

 काव्यालङ्कारः    

 ज्योितषम ्(फिलतम्/िसद्चान्तम) 

 दशतनशास्त्रम ्     

 ऄद्र तवेदान्तः  

 िविशष्टाद्र तवेदान्तः                   

 न्यायशास्त्रम ् 

 सांख्ययोगशास्त्रणम ्  

 मीमांसाशास्त्रम ् 

 वेदाः/वेदभाष्ट्यम ्   

 परुाणेितहासः  

 अगमाः    

 ज नबौद्चदशतनम् 

 कमतकाण्डः/पौरोिहतय ।   

 िशक्षाशास्त्रम् 
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 वास्तशुास्त्रम ्(िशल्पिवद्या)     

 व्यावसाियकिशक्षणम ् 

आमे सवे िवषयाः पारम्पररकरीतया पाठ्यन्ते । िकन्तु व्याकरणन्यायज्यौितषप्रभतृीनां िवषयाणां 

व ज्ञािनकरीतयाध्यापनाथुं केचन िवषयाः पररकिल्पताः सिन्त । एतेष ु सवेष्ट्विप िवश्विवद्यालयेष ु प्रायशः 

एतेषां समेषामिप िवषयाणामध्यापनं भवित । एतेष ुिवषयेष ुशोधकायतमिप ऄत्र कतुुं शक्यते । ऄत्र ध्यातव्यं 

यत ् एतेषिुवश्विवद्यालयेष ु बहृत्तमः िवश्विवद्यालयः रािष्ट्रयसंस्कृतसंस्थानमेव । ऄस्य सम्पणूतभारते एका 

दशपररसराः सिन्त । केन्द्रसवतकारस्य मानवसंसाधनिवकासमन्त्रालयेन ऄस्य सञ्चालनं िक्रयते । एवं िह श्री 

लालबहादरुशास्त्रीरािष्ट्रयसंस्कृतिवद्यापीठम ् नवदहेली तथा च रािष्ट्रयसंस्कृतिवद्यापीठम ् ितरुपितः 

ईभाविप केन्द्रसवतकाराधीनौ एव । ऄन्ये त ुतत्ततप्रदशेसवतकारद्रारा चाल्यन्ते । 

काशीिहन्दिुवश्विवद्यालयेऽिप संस्कृतिवद्या एवं धमतिवज्ञानसंकायो िवद्यते यत्र प्रायशः सवेऽिप 

िवषयाः पारम्पररकरीतया पाठ्यन्ते  । एवं िह नवदहेलीिस्थते जवाहरलालनेहरुिवश्विवद्यालये 

संस्कृताध्ययनाय िविशष्ट ं केन्द्रं िवद्यते । तत्र संस्कृतसंगणकयोः तौलिनकाध्ययनं िवशेषेण प्रचलित । 

ह दराबादिस्थते ईस्मािनया िवश्विवद्यालयेऽिप एतदनगुणुमेव संस्कृताध्ययनाय िविशष्ट ंकेन्द्रं िवद्यते । एवं िह 

बहुष ुिवश्विवद्यालयेष ुसंस्कृतिवभागाः सिन्त यत्र संस्कृताध्ययनम ्ऄनवरतरुपेण चलित । 

6. संस्कृताकादम्यः  

संस्कृतिवदषुां  याः ईत्तमाः कृतयः सिन्त तासां कृतीनां  प्रकाशनाय यवुासंस्कृतज्ञानां प्रोतसाहनाय 

समये-समये नतूनिवचाराणां िविनमयाथुं िविशष्टसम्मेलनानामायोजनाथतञ्च संस्कृताकादम्यः योगदानं 

प्रयच्छिन्त । ऄनेन नतूनाः रचनाः नतूनाः कृतयः शोधाश्च दृिष्टपथमायािन्त । भारते प्रमखुाः ऄकादम्यः आमा 

सिन्त – 

 कािलदाससंस्कृताकादमी, ईज्जियनी, मध्यप्रदशेः । 

 संस्कृताकादमी, नव दहेली । 

 ईत्तराञ्चलसंस्कृताकादमी,  हररद्रारम,् ईत्तराञ्चलनम ्। 

 संस्कृताकादमी, ईस्मािनया िव.िव. ह दराबादः, अन्र प्रदशेः । 

 पणूतप्रज्ञसंशोधनमिन्दरम ्(संस्कृताकादमी), बङ्गलरूु, कनातटकम ्। 

 ईत्तरप्रदशे संस्कृताकादमी लखनउ, ईत्तरप्रदेशः । 

 राजस्थानसंस्कृताकादमी, जयपरुम,् राजस्थानम ्। 



 
 

12 

आमाः ऄकादम्यः संस्कृतके्षते्र नतूनशोधानां प्रकाशनं कुवतिन्त । एतािभः िवदषुां सम्मानािदकमिप 

िक्रयते । एतास ु ह दराबादसंस्कृताकादम्यां त ु संस्कृतसंगणकप्रयोगमिभलक्ष्य िनतरां प्रयोगाः िक्रयन्ते । 

‚गणकपािणनीयम‛् आतयेकं पािणन्यष्टाध्याय्याः संगणकप्रयोगानसुन्धानं िक्रयते । ऄतएव ऄकादम्योऽिप 

संस्कृतोन्नयनाय वततमानपररवेशे ऄितमहत्त्वपणूातस्सिन्त । 

7. सम्भाषणसंस्कृतम ्

संस्कृतभाषायाः वास्तिवकिवकासस्त ु केवलं सम्भाषणेन व सम्भवित । ऄतः संस्कृतभाषायां 

सम्भाषणं भवेत ्आतयेतदथुं िवद्यालयेष ुअश्रमेष ुमहािवद्यालयिवश्विवद्यालयपररसरेष ुच अग्रहो िक्रयते । 

यत ् संस्कृतमयवातावरणं पररसरेष ुऄिनवायततया भवेत ् । प्रायशः आयं परम्परा सवतत्र स्वीिक्रयते । िकन्त ु

क्षेत्रीयभाषाप्रभावो सवतत्रािप िवद्यते आित कारणेन प्रमादोऽिप भवित । ऄतः शतप्रितशतं वातावरणं 

संस्कृतमयं नास्तीित दोषो दृश्यते । िकन्त ुश क्षिणकसंस्थानेन ‚संस्कृतभारती‛ आतयनेन संगठनेन न केवलं 

सम्भाषणसंस्कृतं सवतत्र प्रचाररतमिपत ु संस्कृतग्रामाः संस्कृतपररवाराः संस्कृतगहृािण च रिचतािन यत्र 

वातावरणं केवलं संस्कृतमयं दृश्यते । यथा - 

 मध्यप्रदशेे िझरीग्रामः संस्कृतग्रामः । 

 कणातटके मतुरुग्रामः संस्कृतग्रामः । 

ऄत्र तेष ु ग्रामेष ु साक्षराः एव न ऄिपत ु िनरक्षरा ऄिप संस्कृतेन सम्भाषणं कुवतिन्त आित त ु केवलं 

भाषणस्य व िशष््टयेनासािदतम ्। ऄनेन प्रयासेन िसद्चयित यत ्भाषाभाषणादायाित, ईत भाष्ट्यते ऄनया आित 

भाषा । 

8. संस्कृतपत्रकाररता  

ऄद्यतवे वततमानपररवेशे पत्रकाररतायाः िवकासो वेगेन जातः। ऄनेन प्रवाहणे सह 

संस्कृतमप्यिभविधततम ्। संस्कृतभाषायामिप पत्रकाररता भवित वततमानपररवेशे आित हषतस्य   िवषयोऽिस्त । 

सम्पणूेऽिप देशे संस्कृतभाषायां िनबद्चा ऄितप्रिसद्चा पित्रकाऽिस्त ‚संभाषणसन्दहेः‛ । आयं पित्रका 

बङ्गलरुुतः प्रितमासे प्रकाश्यते । भारते प्रिसद्चास ु संस्कृतपत्रपित्रकास ुकासाञ्चनपित्रकाणां पररचयोऽत्र 

दीयते । यथा -  

 सम्भाषणसन्दशेः   - ‚ऄक्षरम्‛ संस्कृतभारती बङ्गलरुु, कनातटकम ्। 

 लोकभाषा संस्कृतम ् - लोकभाषाप्रचाररणी सभा ईतकलप्रदशेः । 

 संस्कृतचन्दमामा   - तिमलनाडुः । 
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 गाण्डीवम ्   - सम्पणूातनन्दसंस्कृतिवश्विवद्यालयः, वाराणसी ईत्तरप्रदेशः । 

 भिवतव्यम ्   - संस्कृतभाषाप्राचाररणीसभा, नागपरुम,् महाराष्ट्रम ्। 

 रसना    - केरलम ्। 

 गीवातणी    - कनातटकम ्। 

 श्रीशाङ्करी   - काञ्चीपीठम ्तिमलनाडु । 

 सरुभारती    - म नपरुी, ईत्तरप्रदशेः । 

 भारती    - जयपरुम ्। 

 राष्ट्री   - भोपालम।् 

ऄद्याविध सप्ततयिधका (70+) संख्याकाः पित्रकाः सिन्त याः द िनक ईत साप्तािहकरूपेण 

प्रकाश्यन्ते । मािसकत्र मािसकवािषतकपित्रकाणां संख्यािप नाितन्यनूा । प्रायशः सवेऽिप संस्कृतिवश्व-

िवद्यालयाः स्वकीयं वातातपतं्र मािसकत्र मािसकव्यवस्थया संस्कृते एव प्रकाशयिन्त । एवं िह शोधपत्राणां 

पित्रकाः संस्कृतभाषायामेव िनबद्चाः सन्तयधनुा । संस्कृतिनबन्धं शोध पत्रकास ुएतासां पित्रकाणां प्राधान्यं   

िवद्यते  । 

 सारस्वतीसषुमा  - सम्पणूातनन्दसंस्कृतिवश्विवद्यालयः, वाराणसी । 

 संस्कृतिवमशतः  - रािष्ट्रयसंस्कृतसंस्थानम,् नवदहेली । 

 सागररका   - डॉ. हररिसंहगौरिवश्विवद्यालयः सागरम ्। 

 अन्वीक्षकी  - महिषतसान्दीपिन वेदिवद्याप्रितष्ठानम,् ईज्जियनी । 

 शास्त्रामीमांसा  - रािष्ट्रयसंस्कृतसंस्थानम,् भोपाल पररसरः। 

 मध्यमा  - संस्कृतभारती, मध्यभारतम।् 

 शोधप्रभा   - श्रीलालबहादरुशास्त्रीरािष्ट्रयसंस्कृतिवद्यापीठम,् नवदहेली । 

आमाः सवातः पित्रकाः िचरपररिचताः सिन्त । एतास ुप्रकािशतलेखानां स्तरम ्ऄतीवोतकृष्ट ंभवित । 

िवश्विवद्यालयानां वररष्ठाः प्राध्यापकाः अचायातः शोधािथतनश्च स्वकीयलेखानां शोधपणूतिवषयाणां वणतनं 

िविभन्नपित्रकास ु कुवतिन्त । आमाः सवातऽिप पित्रकाः संस्कृतजगित पत्रकाररतायाः के्षते्र िवस्तीणुं 

के्षत्रमदु्घाटयिन्त । 
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9. सङ्गणकसंस्कृतम ्  

संगणकप्रधानेऽिस्मन ् यगेु सवातण्यिप कायातिण संगणकेन व सम्पादयिन्त जनाः । ऄतः संस्कृतं 

संगणके कुतो न स्यािदित िधया बधु ः महता प्रयासेन ‚संगणकसंस्कृतम‛् (कम्प्यटेूशनलसंस्कृत) आतयिस्मन ्

क्षेते्र कायुं िक्रयमाणमिस्त । ‚संगणकसंस्कृतम‛् आतयममंु िवषयमिधकृतय पेररसनगरे सवतप्रथमं 

‚आन्टरनेशनल संस्कृत कम््यूटेशनल नलंनववनस्टक नसम्पोनजयम‛् आित नाम्ना सङ्गणक-

संस्कृतसम्मेलनं जातम ् । ऄत्र ‚पािणिन-ऄष्टाध्यायी‛ आतयस्य ग्रन्थस्य संगणकीकरणं कथं करणीय-

िमतयिस्मन ्िवषये िवद्रिभः िचन्तनं कृतम ्। तस्य पररणितः आयमिस्त यत ्‚गणकपािणनीयम‛् आित एकं तन्तं्र 

( सॉफ्टवेयर) िनमातयते शािब्दक ः । 2010 तमे वषेऽिस्मन ् ऄस्य वमासे िदसम्बर 10 तः 12 पयतन्तं 

जवाहरलालनेहरुिवश्विवद्यालये नवदेहल्यां ऄस्याः पररषदः चतथुतसम्मेलनं सम्पन्नमभतू।्  

बङ्गलरुुनगरस्य सी-ड क आतयस्याः (सॉफ्टवेयर) संस्थायाः सहयोगेन संस्कृतिशक्षणाथुं संगणकस्य 

कुञ्जीपटलं कीबोडत ‚अइिलप‛ आित नाम्ना िनमीतम ्। ऄनेन संस्कृतटङ्कणं सरलं भवित । सागरस्य डॉ. 

हररिसंहगौरिवश्विवद्यालयेऽिप एकं गवेिषका नामकं तन्तं्र (साफ्टवेयर) िवद्यते यत्र महाभारतस्य शब्दानाम ्

ऄन्वेषणं कतुुं सारल्यं भवित । तन्ते्रऽिस्मन ्यिद एकः शब्दः ‚आन्द्र‛ आित पद ंिनश्चीयते चेत ्सम्पणूेऽिप ग्रन्थे 

कुत्र-कुत्र किस्मन ् श्लोके च ‚आन्द्र‛ आित पदं प्रयिंु ततसवतमिप दशतयित तन्त्रिमदम ्  । िकं बहुना 

दृश्यश्रव्योपकरणानां प्राचयुुं संगणकसाहाय्येनािभवद्चतते येन वयं बालेभ्यः संस्कृतं िशक्षियतुं शक्नमुः । 

शाब्दबोधः एन.एल.पी. आित रुपद्रयमिप संगणकसंस्कृतस्य पररचायकौ स्तः ।  

10. ऄन्तजातले संस्कृतम ्

िवश्वव्यािपतन्त्रजाले िवश्वस्य सवतिवधं ज्ञानं लभ्यते आित सवयः ज्ञायते । िकन्त ु ऄत्र 

संस्कृतसम्बद्चज्ञानमप्यिस्त वा आतयाशङ्कायां एकमेवोत्तरं यत् ऄधनुा संस्कृतम ् ऄत्रािप िवद्यते   

पयातप्यरुपेण । िकं भवन्तः जानिन्त यत ् िवश्वस्य प्रथमं एकमेव संस्कृतवातातपत्रम ् (आन्टरनेटमध्ये) 

ऄन्तजातलपटेु इ-पेपर िवद्यते तस्य नाम ‚सधुमात‛ आित ‚सधुमात‛ वातातपतं्र कनातटकस्य म सरूतः प्रकाश्यते । 

वस्ततुः एततपतं्र सकलेऽिप िवशे्व स्वकीयेष ुगहृषे ुइ-पेपर रुपेण पिठतुं शक्यते  ।  

एवं िह िवश्वस्य प्रिसद्चतमः स्वतन्त्रिवश्विवज्ञानकोषः (आनसाआक्लोपीिडया) ‚नवकीपीनडया‛ आित 

नाम्ना िवद्यते । िवकीपीिडयाख्येऽिस्मन ् स्वतन्त्रिवश्विवज्ञानकोषे संस्कृतभाषाऽिप िवद्यते । ऄतः वयं 

संस्कृतमाध्यमेनाऽिप ऄस्य संचालनं कतुुं शक्नमुः । कोषेऽिस्मन ् संस्कृतभाषासम्बद्चाः चतसु्सहस्र- 

(4000) पररिमताः िनबन्धाः सिन्त । न केवलं ज्योितष-सािहतय-व्याकरण-वेदोपिनषदादीनां 

समेषामिपशास्त्राणां पररचयः एव िवद्यते ऄिपत ुसम्पणूतग्रन्थाः ऄिप कोषेऽिस्मन ्संरिक्षताः सिन्त । येन वयं 



 
 

15 

साक्षात ्िवकीपीिडया द्रारा ग्रन्थाध्ययनं कतुुं शक्नमुः । यिद ऄस्मािभः कश्चनिवषयः सम्यगिभज्ञायते चेत् 

तस्य िवषयस्य ऄस्मािभः  सम्पादनमिप कतुुं शक्यते  । 

आतोऽिप ‚गगूल‛ द्राराऽिप साक्षात ्संस्कृतमाध्यमेन संगणकस्य संचालनं भिवतुं शक्यते । तथ व िह 

‚मोिजला फायरफााँक्स‛ आतयनेनाऽिप संस्कृतभाषायाः चयनं कृतवा कायातिण संस्कृते कतुुं शक्यन्ते । 

‚मोिजला‛ आतयत्र त ु केचनग्रन्थाः ‚ईत्तररामचररतम‛् ‚ऄिभज्ञानशाकुन्तलम‛् संस्कृतशब्दकोषाः 

‚बाल्मीिकरामायणम‛् ‚महाभारतम‛् ‚श्रीमभगवद्गीता‛ आतयादयः ईपलब्धाः एव सिन्त । 

ऄन्तजातलपटेुसंक्रमेिस्मन ् रािष्ट्रयसंस्कृतसंस्थानेनाऽिप महदपुकारः िक्रयते । ऄनया संस्थयाऽिप ग्रन्थाः 

ऄन्तजातलपटेु  प्रकाशयन्ते । ते ग्रन्थाः ‚ऑनलाआनग्रन्थाः‛ आित कथ्यन्ते । एवं िह 

रािष्ट्रयसंस्कृतिवद्यापीठितरुपितद्राराऽिप ‚वाचस्पतयम‛् शब्दकल्पदु्रमञ्चेित नाम्ना िवश्वकोषौ ऄन्तजातले 

स्थािपतौ । ऄधनुा वयं संस्कृतभाषायां ‚इ-मेल‛ पे्रषियतुं शक्नमुः । गगूलद्रारा ऄनवुादगप्रिक्रया िवद्यते 

यया िलप्यन्तरणं कतुुं शक्यते । ऄतः आदानीं संस्कृतं आन्टरनेटमध्येऽिप वेगेन विृद्चमेतीित प्रमोदस्य 

िवषयोऽिप वततमानपररवेशे ।  

11.  वततमाने संस्कृतभाषायां ग्रन्थप्रणयनम ्

संस्कृतभाषा यगेुऽिस्मन ्सजीवा जीिवताभाषा िवद्यते । आित धारणायाः प्रतयकं्ष प्रमाणं एकमेव यत् 

ऄधनुाऽिप ऄस्यां भाषायां ग्रन्थाप्रणयनं काव्यमहाकाव्यदीनां सजृनं गीतनाटकादीनां लेखनं ऄिवरलगतया 

प्रचलित । वततमाने संस्कृतभाषायां ग्रन्थप्रणेतणॄां वणतनम ् ऄत्र िवद्यते । वततमान- संस्कृतग्रन्थकारेष ु

प्रमखुतया ते एव अचायातः ऄत्र मया स्तयून्ते य ः िवगत पञ्चिवंशितवषेभ्यः ग्रन्थप्रणयनं  िक्रयते । यथा - 

 डॉ. रेवाप्रसादिद्रवेदी   - वाराणसी, ईत्तरप्रदशेः । 

 डॉ. राधावल्लभभित्रपाठी  - नवदहेली । 

 डॉ. िमिथलाप्रसादित्रपाठी  - आन्दौरम,् मध्यप्रदशेः । 

 डॉ. ऄिभराजराजेन्द्रिमश्रः  - वाराणसी, ईत्तरप्रदशेः । 

 डॉ. सतयव्रतशास्त्री   - ईतकलराज्यम ्। 

वस्ततुस्तवधनुा प्रायशः संस्कृतस्य सवेऽिप समपुासकाः ग्रन्थप्रणयनसमथातः िकन्तु 

एतेषामाचायातणां िवश्वकीिततवशात ् िविशष्टोल्लेखः कृतः । ऄधनुा संस्कृतभाषायां नवोन्मेषेण िवकासाय 

ग्रन्थप्रणयनमेव सवततो महत्त्वपणूुं सोपानं िवद्यते  । 
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12.   संस्कृतगीतनाटकादीनां प्रणयनं मञ्चनं च 

संस्कृतकाव्यधारायाः सततप्रवाहािभवदृ्चय  संस्कृतकिविभः संस्कृतगीतािन िलख्यन्ते । न केवलं 

कवयः गीतािन िलखिन्त ऄिपत ु गीतपंििष ु िविनमग्वनाः सन ् गायिन्त नतृयिन्त च  । अन्रप्रदशेस्य 

संस्कृतगीतलेखको डॉ. दोबतलप्रभाकरशमात ऄस्यां िवधायां िनपणुः । सः स्वकीयेष ुगीतेष ुनतृयित नततयित 

च  । ितरुपितस्थः डा. राणीसदािशवमिूततः गीतािन नाटकािन च िलखित तेषां मञ्चनाथुं िनदशेनमिप 

करोित । डॉ. ऄिभराजराजेन्द्रिमश्रस्त ुिविशष्टां प्रितभां प्रदशतयन ्गीत, गजल, नज्म, ठुमरी, काजरीतयािदष ु

संस्कृतमेव प्रयनुिि । एतासां िवधानां लेखनमिप गायनमिप ऄनेन वमहाशयेन िक्रयते । नन ुकिवभास्करी 

किवसमवायाद्यपुाय ः गणुरीितध्विनशब्दानथतयन्तीयं भासकरीभारती िचरं   यौवनायते । 

नाटकादीनां मञ्चनकमतिण संस्कृतोद्चाराय रािष्ट्रयसंस्कृतसंस्थानेन कौमदुीमहोतसवः 

नवदहेल्यामायोज्यते । ईतसवेऽिस्मन्पररसरशः एक कं संस्कृतनाटकं प्रदशतयिन्त । ऄनेन संस्कृतनाटकानां 

भासकािलदासबाणािदरिचतानां सजीवतवं प्रदशतयिन्त छात्राः। भरतमनेुः नाट्यशास्त्रािभमतिनदशेेन 

नाटकानां मञ्चनं भवित । प्रितभावन्तः छात्राः स्वकीयेनािभनयेन चररतं्र जीवयिन्त । ऄतः परुनेकबारं 

मनोरञ्जनसाधनान्यिप संस्कृतेन साधनीयािन ऄन्तजातलपटेु ‚य-ूट्यबू‛ आतयेकं चलिचत्रदशतकं 

‚िवश्वव्यािपजालपटुम‛् (वेबसाआट) ऄिस्त यत्र संस्कृतचलिचत्रािण शतशः ईपलभ्यन्ते । जालपटेुऽिस्मन ्

‚अद्यशंकराचायतः‛ ‚मदु्राराक्षसम‛् ऄिभज्ञानशाकुन्तला दीिन चलिचत्रािण संस्कृतभाषायां द्रषु्ट ं शक्यन्ते । 

एवं िह ‚हॉलीबडु‛ चलनिचत्रमेकं ‚स्टार वॉसत‛ आित नाम्नाऽिप िवद्यते यत ्संस्कृतभाषायां िवद्यते । ऄतः 

शन ः शन ः संस्कृतस्य प्रभावः उध्वतगामी एवेित सम्भाव्यते संस्कृतं भारताद्बिहरिप प्रभावं प्रदशतयित आित 

ऄवलोक्यते  । 

नन्वत्र कृतान्वेषणेन संस्कृतस्य वततमानपररवेशः सामान्यरीतया ज्ञायते । भारते ऐदम्प्राथम्येन 

समजायत यत ् ईत्तराञ्चलसवतकारेण संस्कृतभाषा िद्रतीयराजभाषतवेन स्वीकृता । एतदिप संस्कृतोन्नतय  

एकं सोपानं िवद्यते । वस्ततुस्त ुसंस्कृतस्य पररवेशः िवभागेष ुनगरेष ुमहानगरेष ुवीथीष ुसवतत्राऽिप    िवद्यते। 

ततकथिमित िवचारयामशे्चत् भारते बहूनामिप संस्थानां ध्येयवाक्यािन संस्कृते एव िनबद्चािन ।  

ऄधनुा संस्कृतेन ईद्योगप्राप्तय  व्यावसाियकिशक्षणिवषये िचन्तयामः । संस्कृतमधीयानः न कदािप 

िनरूद्योगी भवित । ऄत्र ध्यातव्यम ् एतत ् यत ् ऄध्ययनं नाम ज्ञानाजतनं न तु ईपािधग्रहणम ् । ऄधनुा 

संस्कृतस्य न्यायव्याकरणज्योितषिवषयानधीतय IIT ममु्बइ -ह दराबाद -आतयािदष ुसंस्थास ुशोधकायुं कतुुं 

प्रभवामः । संगणकेन सह संस्कृतभाषाप्रयोगेन ईद्योगस्य ऄपार सम्भावना िवद्यन्ते  । एिनमेशन के्षते्रऽिप 
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संस्कृतप्रयोगः कतुुं शक्यते । ऄत्र पञ्चतन्त्र िहतोपदशेादीनां याः कथाः सिन्त तासां काल्पिनकपात्रिचते्रण 

(एिनमेशन) प्रयोगेण बालेभ्यः संस्कृतसंस्कारः कतुुं शक्यते  ।  

सवतिविदतमेतत ्यत ्सम्पणूेऽिप िवशे्व नाट्यकलाजनकः भरतमिुन एव । प्रथमं यत ्नाट्यशासं्त्र तत् 

नाट्यशासं्त्र तत ्भरतमनेुः एव । िकन्त ुहा िधक् ददुतशा नाट्यशास्त्रस्य । सवतत्र सवातष्ट्विप भाषास ुनाट्यािन 

नाट्यकलामिन्दरािण नाट्यप्रिशक्षणकेन्द्रािण सिन्त िकन्त ु न कुत्रािप संस्कृतनाट्यप्रिशक्षणकेन्द्रं िवद्यते । 

ऄिस्त देहल्यां ‚नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा‛ (N.S.S.D) िनश्चयेन व भिवतव्यः यिद एषः प्रकल्पः 

िसद्चतामेित तिहत संस्कृतम ्ऄतयन्तं रोचकं भिवष्ट्यित । ऄस्य पररणितरुपेण संस्कृतगीतानां संस्कृतनतृयानां 

संस्कृतनाटकानां संस्कृतचलिचत्राणां संस्कृतहास्यकायतक्रमाणां िनमातणं कतुुं शक्यते । यिद ऄिभनेतारः 

संस्कृतज्ञाः यिद िनदशेकाः ऄिप संस्कृतज्ञाः भिवष्ट्यिन्त तिहत िनश्चयेनात्र संस्कृतं विृद्चमेष्ट्यित । 

ऄमेररकादेशे िवश्वस्यप्रथमम ् एकमातं्र ‚संस्कृत रॉकब ण्ड‛ स्वकीितुं प्रसारयित । ऄस्य  नाम 

‚शांित-शांित‛ आतयिस्त । ऄस्य सञ्चािलके ‚एंिड्रया फारम न’ ‚सारा फारम न‛ आित भिगन्यौ स्तः । 

योगशासे्त्रण, अयवेुदेन, ज्योितषेण, पौरोिहतयेन,  देवालयप्रबन्धनेन, वास्तशुासे्त्रण च पारम्पररकाजतनं त ु

प्रायशः बहवोः कुवतिन्त एव । ऄत्र नतूनावसराः तद व प्राप्येरन ्यदा संस्कृतं कुत्रिचत ्कथमिप दशेवशेन 

कालवशेन, जाितवशेन, धमतवशेन, संस्कृितवशेन च संकुिचता न भिवष्ट्यित । संस्कृते सवातः सम्भावनाः 

सिन्त। संस्कृतेन सवतमिप साध्यं िवद्यते यतोिह संस्कृते त ु भाषायाः ज्ञानिवज्ञानस्य च व भवं िवलसित । 

भाषा कदािप िक्लष्टा किठना न भवित । 

ऄनधगमस्य अकलनम ्

3. सम्भाषणसंस्कृतस्य िकं व िशष््टयम ्? 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

 

4. संस्कृतपत्रपित्रकाणां पञ्च नामािन ?  

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 
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4.5 संस्कृतप्रचारस्य सवतकारीप्रयासाः  

भारतसवतकारः संस्कृतिशक्षायाःसम्यग ् ऄभ्यदुयाय 1956 तमे िखष्ट्राब्द े संस्कृतायोगः 

भारतमानवसंसाधनिवभागस्य प्रयासेन डॉ. सनुीित कुमार चटजी महोदयस्य ऄध्यक्षतायाम् 

एकादशसदस्यीया संस्कृतायोगस्य संस्तुितप्रभावेण भारतसवतकारेण 1970 तमस्य िखष्ट्राब्दस्य ऄक्टूवर-

मासस्य 15 ताररकायां रािष्ट्रयसंस्कृतसंस्थानं संस्थािपतम।् एवं संस्कृतायोगस्य संस्तिुतप्रभावेण सम्पणूतदशेे 

यथाशिि:यथावसरं संस्कृतप्रचार प्रसारे स्वीयं योगदानं प्रयच्छतयेव । तेषां प्रयास ः संस्कृतिशक्षयाः 

सवातङ्गीणिवकासाय दशेस्य िविभन्नभागेष ु संस्कृतिवश्विवद्यालयः, िवद्यापीठः, संस्थानम ् आतयादीनां 

संस्थानाणां संस्थािपतम ्। 

एतेष ु सवतकारीसंस्थानेष ु संस्कृतिशक्षाया:सवातङ्गीणिवकासातमक ईद्ङशे्यािन ऄधोिलिखतािन 

सिन्त-  

 प्रथमातः अचायतपयतन्तं िवद्यावाररधेः िशक्षाशास्त्रस्य च पाठ्यक्रमानाधतृय प्राचीनपद्चतया 

संस्कृतिशक्षणं परीक्षासंचालनं तदपुािधिवतरणञ्च। िविभन्नसंस्थानानां प्रयोगातमक-प्रयासाः 

 दशेस्य िविभन्नेष राज्येष ुसंस्थानस्याङ्गीभतूानामष्टानां केन्द्रीयसंस्कृतिवद्यापीठानाम एवञ्च 

िवंशतयिधकानां अदशतसंस्कृतमहािवद्यालयानां सञ्चालनम।्  

 ऄङ्गीभतेः िवद्यापीठ ः दलुतभपाण्डुिलपीनां मौिलकानामनिूदतानाञ्च ग्रन्थानां प्रकाशन 

ततप्रकाशनायानदानं प्रकािशतग्रन्थानां क्रयणं, दशेस्य लब्धप्रितष्ठ पसु्तकालयेप ते िनःशलु्क िवतरणञ्च।  

 पत्राचारमाध्यमेन दशेे िवदेशेष ु च िहन्दीमाध्यमेन ऄंग्रेजीमाध्यमेन च संस्कृतभाषािशक्षणाय 

िद्रवषीयस्य पाठ्यक्रमस्य सञ्चालनम।् संस्कृते स्वकीयस्य िविभन्नपाठ्यक्रमस्य सञ्चालनाय 

ऄन्यसंस्कृतसंस्थाभ्यः सम्बद्चताप्रदानम।्  

 स्वकीयिवद्यापीठेष ु दशेस्य ऄन्यास ु संस्थास ु च सयुोग्वयेभ्यः संस्कृतच्छाते्रभ्यः 

छात्रविृत्तप्रदानम।्  

 िविभन्नानां शास्त्राणां संरक्षणाय सेवािनवतृ्तानां प्रौढसंस्कृतिवदषुां दशेस्य िविवधास ु

संस्कृतसंस्थास ुवषतद्रयाय शास्त्रचडूामिणयोजनायां िनयोजनम ्।  

 संस्कृतपनुश्चयातपाठ्यक्रमािद-प्रवततनाथुं संस्कृतपत्र-पित्रका प्रकाशनाथतञ्च अिथतकानदुानम।् 

 िवश्वसंस्कृतसम्मेलन-सदृशानां बहृतसंस्कृतसमारोहानामायोजनम।्  
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श क्षिणक-िक्रयाकलापाः िविभन्नेष ु िशक्षणसंस्थास ु िनयतकायतजाताितररिा असन ् काश्चन 

श क्षिणककायतयोजना: पाठ्यसहगािमिक्रयाश्च, यथा -  

 िविशष्टव्याख्यानयोजना 

 साप्तािहकसंगोष्ठीयोजना 

 शास्त्रचडूामिणयोजना 

 सांस्कृितक-कायतक्रम-योजना  

 वादिववादः 

 सद्य:भाषणम ्

 प्रितयोिगता 

 ऄन्तयाक्षरी 

 भाषातमकक्रीडा 

 िनबन्धलेखनम ्

 िवचारगोष्ठी 

 कथा-लेखनम्, 

 समस्यापिूततः, 

 प्रहसनम् 

 कथाकथनम ्

 प्रदशतनी 

 िवद्यालयपित्रका 

 प्रहिेलका: आतयादयः।  

संस्कृतप्रचाराय शासकीयप्रयत्नेषु रानरियसंस्कृतसंस्थानस्य भूनमका  

 सवतकारदृष््टया संस्कृतप्रचारस्य प्रधानसंस्थारूपेण संस्थानस्य ऄिधकः प्रभावः ऄनभुयूते । 

संस्थानेन मखु्यदाियतवम ्ऄत्र िववेच्यते ।  
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रानरियससं्कृसंस्थानस्य पररसरेषु महा/लघुशोधपररयोजनाः 

 रािष्ट्रयसंस्कृतसंस्थानं संस्कृते शासे्त्रष ु च सम्भािवतिवचारेष ु ऄध्यापनम ् ऄनसुन्धानं च 

प्रोतसाहियतुं ऄनवरतं प्रयतमानम ् ऄिस्त । संस्थानपररसराः एते ऄध्ययन-ऄध्यापनानसुन्धानानां 

केन्द्ररूपेण कायुंिनवततयिन्त । ऄतः रािष्ट्रयसंस्कृतसंस्थानं स्वीयेभ्यः पररसरेभ्यः/प्राध्यापकेभ्यः 

पररयोजनानां प्रकल्पनद्रारा ऄनसुन्धानं प्रोतसाहयित । तदङ्गतया संस्थानं प्रितपररसरं प्रितवषुं िद्रत्रािण 

महा/लघपुररयोजनाः पररकल्पयित । 

व्यापक-मुक्त-जालपुटपाठ्यक्रमाः  

 मकू्स ् तावत ् मिुस्वाध्यायप्रणाल्याः ऄिभनवस्वरूपं भवित । मक्ू जालस्थानं सन्मतं 

िवकसनशीलं सत ् ईच्चिशक्षाके्षते्र ऄध्ययनाय नवनवान ् ऄवसरान ् सजृित । ऄिस्मन ् जालस्थाने 

संस्कृताध्ययनसामग्रीणां िनमातणाय सङ्घिटतोपक्रमस्य न्यनूतामवगतय रािष्ट्रयसंस्कृतसंस्थानं तस्यां िदिश 

ऄिप अतमानं व्यापारयित । 

राजभाषा 

 मानवसंसाधनिवकासमन्त्रालयेन केन्द्रसवतकारस्य कायातलयेष ु राजभाषायाः (िहन्दीभाषायाः) 

समिुचतप्रयोगं प्रोतसाहियतुं स्वीकृतोपक्रमस्य ऄनसुारेण संस्थानमिप िविभन्नान ्कायतक्रमान ्अयोजयित । 

‘डेकन ्कालेज’ संस्कृतशब्दकोशपररयोजना  

 रािष्ट्रयसंस्कृतसंस्थानस्य माध्यमेन मानवसंसाधनिवकासमन्त्रालयेन प्रदत्तेन ऄनदुानेन ‘डेकन ्

कालेज पणु’े आित संस्थायाः संस्कृत-Lexicography िवभागः ऐितहािसक-मलू्याधाररत-

संस्कृतिवश्वकोष-पररयोजनां सञ्चालयित । 1948 तमे वषे समारब्धा आयं िविशष्टा पररयोजना । 1973 वषुं 

यावत ् 1,10,00,000 पररिमतािन सन्दभतस्त्रोतांिस सङ्किलतािन । तदन ु कोशसम्पादनकायुं समारभ्य 

2016 यावत ्10,00,000 सन्दभातणां सम्पादनं ितं्रशित खण्डेष ुसमजायत । 

शास्त्राथतप्रनशक्षणवगतः 

 पारम्पाररकशास्त्राथतिवचारश लीं प्रिशक्षियतुं, शास्त्रीयिवचारिचन्तनधारां संरिक्षतुं 

रािष्ट्रयसंस्कृतसंस्थानेन प्रितवषुं यथासौकयुं किस्मंिश्चत ् पररसरे ऄल्पाविधक शास्त्राथतप्रिशक्षणवगतः 

समायोज्यते । यत्र च सािहतय-व्याकरण-न्याय-मीमांसा-वेदान्त-ज्यौितषशासे्त्रष ु शास्त्राथतस्य प्रिशक्षणं 

प्रदीयते । संस्थानस्य सवेषां पररसराणां िचताः छात्राः वगेऽिस्मन ् भागं वोढुम ् ऄहतिन्त । भारतस्य 

प्रिथतयशसः िवद्रांसः वगेऽिस्मन ्ईपस्थाय छात्रान ्बोधयिन्त । 
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भारतवाणीपररयोजना 

 भारतशासनसंसाधनिवकासमन्त्रालयेन भारतीयभाषास ुिवद्यमानस्य ज्ञानस्य प्रसाराय ‘भारतवाणी’ 

आित पररयोजना समारब्धा । तस्याः जालपटेु रािष्ट्रयसंस्कृतसंस्थाने संस्कृतिवषयकाः इ-ग्रन्थाः समावेशन्ते। 

एतावतपयतन्तं 40 ग्रन्थाः समारोिपताः । 

रारिपनतपुरस्कारयोजना 

 भारतशासनेन 1956 तमे वषे संस्कृतवाङ्मये ऄरेिबक्भाषायां पारसीभाषायां च कृतभरूरपररश्रमाणां 

िवदषुां राष्ट्रपितद्रारा ऄिभनन्दनाय सम्मानपतं्र (Certificate of Honor) आित योजना समारब्धा । 1996 

तम वषातत ् पािल/ प्राकृतभाषायां कृतभरूरपररश्रमाः ऄिप ऄनया योजनया सम्माननीयाः आित िनणतयः 

शासनेन कृतः । तदनसुारेण प्रितवषुं सम्माननाय / परुस्काराय िचतानां तत्तद्राङ्मये िवशेषतया िविहतश्रमाणां 

(षष््ठयिधकवषतवयसाम)् नाम्नाम ् ईद्घोषणा स्वातन््यिदनोतसवस्य पवूतसन्ध्यायां िक्रयते । परुस्काराय 

िचतेभ्यः िवद्रदभ््यः भारतस्य महामिहमशािलना राष्ट्रपितना राङ्कवं, परुस्कारारािशः (प्रतयेकं परुस्कृताय 

5 लक्षरूप्यकािण) च दीयन्ते ।  

 ऄस्यां योजनायां संस्कृतभाषाम ् ईिद्ङश्य 15 परुस्काराणाम ् ऄरेिबक्-पारसीभाषयोः कृते ३ 

परुस्काराणां पािल/ प्राकृतभाषायाः कृते एकस्य परुस्कारस्य प्रावधानं वततते । 2009 तमात ् वषातत् 

संस्कृतभाषायां िवशेषतया िविहतश्रमाय एकस्म  ऄन्तारािष्ट्रयसंस्कृतिवदषेु ऄिप राष्ट्रपितपरुस्कारप्रदानस्य 

प्रथा समारब्धा । एतदितररच्य संस्कृत – ऄरेिबक् – पारसी, पािल/ प्राकृतभाषास ुतत्तद्राङ्मये यवुप्रितभायाः 

प्रोतसाहनाय 45 वषेभ्यः न्यनूवयस्कानां यनूां कृते महिषतबादरायणव्याससम्मानः आित शासनेन प्रितवषुं 

िक्रयते । एतदङ्गतया राष्ट्रपितना राङ्कवं, प्रमाणपतं्र, परुस्काररािशः (प्रतयेकं परुस्कृताय 1 

लक्षरूप्यकािण) च दीयन्ते । 

ऄनौपचाररकसंस्कृतनशक्षणयोजना 

संस्कृतभाषा भारतीयमनीिषणां संस्कृतेश्च िनिधः िवद्यते। संस्कृतस्य स्वरूपं िवशालं व्यापकं च 

िवद्यते। ऄसंख्याकाः भारतीयाः भारतीयसंस्कृतेः रक्षणाय संस्कृतं िपपिठषिन्त। तादृशेभ्यः जनेभ्यः 

सरलप्रिक्रयया संस्कृतभाषायां िनिहतज्ञानिवज्ञानयोः पररचयः कारणीयः ऄिस्त। एतादृशमहददु्ङशे्यस्य 

सङ्कल्पनया सह समाजस्य िविवधके्षते्रष ु िवद्यमानसंस्कृतिजज्ञासनूां कृते संस्कृताध्ययनसौकयुं प्रदातुं 

रािष्ट्रयसंस्कृसंस्थानेन ऄनौपचाररकसंस्कृतिशक्षणं प्रारब्धं वततते । पनुः भारतसवतकारेण संस्कृतभाषायाः 

प्रचाराय िविशष्टाः प्रयासाः अचररताः सिन्त । सरकारेण संस्कृतस्य प्रचाराय कृताः ईपायाः 

ऄधोिलिखताः सिन्त – 
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 अदशतसंस्कृतमहािवद्यालयेभ्यः शोधसंस्थानानेभ्यः च िवत्तीयसहायताप्रदानम ्

 संस्कृतपाठशालायाः छाते्रभ्यः महािवद्यालयस्तरीया छात्रविृत्तः  

 िविभन्नानसंुधानपररयोजनाभ्यः कायतक्रमेभ्यः ऄसवतकारीयसङ्गठनभे्यः संस्कृतस्य 

ईच्चिशक्षणसंस्थानेभ्यः िवत्तीयसहायताप्रदानम ् 

 िशक्षणाय शास्त्रीचडू़ामिण आित योजनानरुूपेण सेवािनवतृ्तप्रख्यातानां संस्कृतिवदषुां िनयिुिः  

 भारतीयप्रौद्योिगकीसंस्थानेष ु अयवेुदसंस्थानेष ु अधिुनकमहािवद्यालयेष ु िवश्विवद्यालयेष ु

अिदष ु ऄनौपचाररकसंस्कृतिशक्षायाः कायतक्रमाणां माध्यमेन ऄनौपचाररक-

संस्कृतिशक्षणकेन्द्राणां स्थापनम ्।  

 प्रितवषुं वररष्ठिवद्रदभ््यः यवुिवद्रदभ््यः संस्कृतभाषायाः राष्ट्रपितपरुस्कारप्रदानम ्

 संस्कृतग्रन्थप्रकाशनाय िवत्तीयसहायताप्रदानम,् तथ व दलुतभसंस्कृतपसु्तकानां पनुमुतद्रणम ् 

 संस्कृतस्य वदृ्चये ऄष्टादशपररयोजनानां प्रविृत्तः आित । एतदितररच्य जनसाधारणेभ्यः  

संस्कृतभाषोपलब्धेः सिुनश्चयः । यथा रािष्ट्रयसंस्कृतसंस्थानम,् नवदहेली, 

श्रीलालबहादरुशास्त्री रािष्ट्रयसंस्कृतिवद्यापीठम,् नवदहेली, रािष्ट्रयसंस्कृतिवद्यापीठम,् 

ितरुपितः चेित िवश्विवद्यालयानां स्थापना ।  

 मानवसंसाधनिवकासमंत्रालयस्य जालपटेु यथा प्रकािशतम ् ऄिस्त यत ् भारतसवतकारेण 

संस्कृतस्य पोषणाय संरक्षणाय प्रसाराय च िविशष्टाः प्रयासाः िवधीयमानाः सिन्त । ऄनेन 

कारणेन समस्तप्रयासाः प्रासङ्िगकाः एव सिन्त ।  

 संस्कृतभाषायाः सािहतयस्य दलुतभशास्त्राणां संरक्षणाय िवकासाय च रािष्ट्रयसंस्कृतसंस्थानम,् 

नवदहेली, श्रीलालबहादरुशास्त्री रािष्ट्रयसंस्कृतिवद्यापीठम,् नवदहेली, 

रािष्ट्रयसंस्कृतिवद्यापीठम,् ितरुपितः चेित संस्कृतमािनतिवश्विवद्यालयानां िवत्तीयप्रबन्धनम ्।   

 ईज्जियनीस्थस्य महिषत-सांदीपिन-रािष्ट्रय-वेदिवद्या-प्रितष्ठानस्य ऄन्तगततानां योजनानां 

प्रायोजनम।्  

 संस्कृतिशक्षकाणां साङ्गिठकािभवदृ्चये िवत्तीयसहायता 

 यवुिवदषुां कृते महिषतबादरायण-व्याससम्मानप्रदानम ्।  
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मानवसंसाधनिवकासमंत्रालयेन एका रूपरेखायाः िनमातणं कृतम ् । एषा रूपरेखा 

अगािमदशवषेभ्यः प्रासङ्िगकी भवेिदित िधया बहूपकाररणी िवद्यते । ऄस्यां रूपरेखायां प्रकािशतं िवद्यते 

यत ्औपचाररकिशक्षायाः प्रतयेकं स्तरे संस्कृतस्य यथोिचतं स्थानं भवेत ्। यथा - 

 माध्यिमकिवद्यालयेष ु ित्रभाषायोजनायाः कायातन्वयनम ् । सवेषां माध्यिमक-

ईच्चतरमाध्यिमक-िवद्यालयषे ु ित्रभाषायोजनायाः ऄनरुूपेण िशक्षणम ् । मखु्यतया 

संस्कृतभाषायाः कृते प्रदीयमानं भारं, तथ व िनधातररतः कालश्च ।  

 ईच्चमाध्यिमकस्तरे कला-िवज्ञान-वािणज्यिवषयाणां छाते्रभ्यः एकिस्मन ् सप्ताह े

एककालांशाय संस्कृतस्य िशक्षणं भवेत ्।   

 रािष्ट्रयश िक्षक-ऄनसुन्धान-प्रिशक्षण-पररषदा िशक्षकेभ्यः स्वीकृतपदानां प्रदत्तानाम् 

एकत्रीकरणं भवेत ्।  

 रािष्ट्रयश िक्षक-ऄनसुन्धान-प्रिशक्षण-पररषदा सवेषां वगातणां पाठ्यपसु्तकानां िस्थितसंबद्चस्य 

प्रितवेदनं सज्जीकरणीयम ्।  

भारते अदशतसंस्कृतशोधसंस्थानम ्

1. व िदकसंशोधनमण्डलम ् (अदशतशोधासंस्थानम)्, िट.एम.्िव. कोलोिन, मकुुन्दनगरम्, पणुे, 

महराष्ट्रम ्– 411037 

2. पणूतप्रज्ञासंशोधनमिन्दरम ् (अदशतशोधसंस्थानम)्, पणूतप्रज्ञािवद्यापीठम,् डॉ. श्री िवश्वेशतीथत 

स्वामीजी मागत, कटररगपु्पा मखु्यमागतः, बेङ्गलरुु, कनातटकम ्– 560028 

3. संस्कृत ऄकादमी (अदशतशोधसंस्थानम)्, ओसमािनया िवश्विवद्यालयः, ह दरेाबाद, अन्र 

प्रदशेः – 500007 

4. िचन्मय ऄन्ताराष्ट्रीयसंस्थानम ् (अदशतशोधसंस्थानम)्, अिदशङ्करािनलयम्, 

िदशङ्करामागतः, पोस्ट्-वेिलयानाड्, मण्डलम,् -एनातकुलम,् केरला – 682313 

भारते अदशतसंस्कृतमहानवद्यालयाः 

1. कािलकट् अदशतसंस्कृतिवद्यापीठम्, पोस्ट्-बल्लसु्सेरी, मण्डलम-्कािलकट्, केरला – 

673612 

2. श्री रङ्गलक्ष्मी अदशतसंस्कृतमहािवद्यालयः वनृ्दावनम,् मथरुा, ईत्तर प्रदशेः – 281121 

3. हररयाणा संस्कृतिवद्यापीठम,् पोस्ट्-भगोला, मण्डलम-्पलवाल, हररयाणा – 121102 
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4. जगदीश नारायण ब्रह्मचारी अश्रम अदशतसंस्कृतमहािवद्यालयः, लगमा, लोहनामागततः, 

रामभद्रपरुम्, मण्डलम-्दरभंगा, िबहार – 847407 

5. श्री भगवान ् दास अदशतसंस्कृतमहािवद्यालयः,पोस्ट्-गरुुकुल कंिग्र, मण्डलम-्हररद्रार, 

ईत्तरखाण्डः – 249404 

6. मद्रास संस्कृतमहािवद्यालयः, 84, रोयापीठ न्यायालयमागतः, म लपोर,् चेन्नइ – 600004 

7. लक्ष्मीदवेीश्रोफ अदशतसंस्कृतमहािवद्यालयः, हररशरनम ् कुटीरः, किलरखा, मण्डलम-्

दवेघर, झारखण्ड – 814112 

8. श्री एकरसानन्द अदशतसंस्कृतमहािवद्यालयः, मण्डलम-्म नपरुम,् ईत्तर प्रदशेः – 205001 

9. ममु्बादवेी अदशतसंस्कृतमहािवद्यालयः, C/o भारतीयिवद्याभवनम्, कुलपित मुंशी मागतः, 

ममुबइ – 400007 

10. एस.्िड. अदशतसंस्कृतमहािवद्यालयः, दोहगी (बंगना), मण्डलम-्ईना, िहमाचल प्रदशेः – 

174307 

11. िहमाचल अदशतसंस्कृतमहािवद्यालयः, जंगला (रोहरु), मण्डलम-्िशमला, िहमाचल प्रदशेः 

– 171214 

12. श्री िदवानकृष्ट्णिकशोर एस.्िड. अदशतसंस्कृतमहािवद्यालयः (लाहौर), ऄम्बला कााँट्, 

हररयाणा – 133001 

13. राजकुमारी गणेश शमात संस्कृतमहािवद्यापीठम्, कोलहन्ता पटोरर, मण्डलम-्दरभंगा, िबहार 

– 846003 

14. श्री स्वािम परङ्गकुशाचायत अदशतसंस्कृतमहािवद्यालयः, हुलसगङ्ज, गाया, मण्डलम-्

गाया, िबहार – 804407 

15. श्री सीताराम व िदक अदशतसंस्कृतमहािवद्यालयः, 7/2, िप.डबल्य.ुिड. मागतः, कलकत्ता, 

पिश्चम बंगा – 700035 

16. कािलचाक िबक्रम ् िकशोर अदशतसंस्कृतमहािवद्यालयः, िवल-्कािलचाक, पोस्ट्-हरेरया, 

मण्डलम-्परुबा मेदनीपरुम,् पिश्चम बंगा – 721430 

17. डा. रामजी मेहतेा अदशतसंस्कृतमहािवद्यालयः, मािलघाट्, मजुप़्रपरुम्, िबहार – 

842001 



 
 

25 

18. राणीपद्मावतीतारायोगतन्त्र अदशतसंस्कृतमहािवद्यालयः, आन्द्रापरुम ् (िशवपरुम)्, वाराणसी, 

ईत्तर प्रदशेः – 221003 

19. श्री ऄहोिबलामठम ् अदशतसंस्कृतमहािवद्यालयः, 53, सिन्निध मागतः, मधरुान्तकम,् 

तिमलनाडु – 603306 

20. श्री रामसनु्दरससंस्कृतिवश्विवद्याप्रितष्ठानम,् रमौली-बेलोना (लक्ष्मीनाथनगरम)्, वाया-बेहरा, 

मण्डलम-्दरभंगा, िबहार – 847201 

21. श्री राधामाधव अदशतसंस्कृतमहािवद्यालयः, नामबोल, मिणपरुम ्– 795134 

ऄनधगमस्य अकलनम ्

5. रािष्ट्रयसंस्कृतसंस्थानस्य पररचयस्य मखु्यिबन्ददु्रयम ्? 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

 

6. ऄनौपचाररकसंस्कृतिशक्षणयोजनायाः मखु्यिबन्ददु्रयम ्? 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 
 

 

4.6 संस्कृतप्रचाराय शासकीयाः अगानमप्रयासाः 

 भारतसवतकारः प्रान्तीयसवतकाराश्च संस्कृतभाषा-सािहतयसंवधतनाय सततं प्रयासशीलाः सिन्त एव । 

िविशष्ट्य मानवसंसाधनमन्त्रालयेन अगािमकाले िक्रयमाणानां कायातणाम ् एका रूपरेखा ऄङ्गीकृता 

िवद्यते । एषा रूपरेखा ऄष्टादशी पररयोजना आित नाम्ना ऄिभज्ञायते । ऄस्यां रूपरेखायाम ्

अगािमदशवषेभ्यः ईपयोिगिवषयाः िचताः सिन्त - 

1. ज्ञानग्रन्थानाम ्ऄनवुादपररयोजना 

2. पाण्डुिलिपनां पररयोजनानां संपादनम,् प्रकाशनञ्च 

3. िडिजटल, ऑनलाआनसंसाधनानां पररयोजना 
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4. ग्रीष्ट्मकािलक-कायतक्रमपररयोजना  

5. समकािलक-सािहतयपररयोजना 

6. सायंकािलक-िवद्यालयपररयोजना 

7. प्रौद्योिगकी-ऄनकूुलनपररयोजना 

8. सङ्गणकिशक्षापररयोजना 

9. िद्रवािषतक-संस्कृतपसु्तकमेलापररयोजना 

10. बाह्यके्षते्रष ुकायतक्रमपररयोजना 

11. शब्दशालापररयोजना 

12. दलुतभपसु्तकानां पररयोजना 

13. अवासीयप्रिशक्षणपररयोजना 

14. अधिुनकिवषय ः सह संस्कृतस्य संवधतनम ् 

15. सहायता-प्रिशक्षतुापररयोजना  

16. बालसािहतयपररयोजना 

17. योगपररयोजना  

18. संस्कृतस्य माध्यमेन अयवेुदः 

4.7 संस्कृतप्रचाराय ऄशासकीयाः प्रयत्नाः  

 सामािजकस्तरेष्ट्विप संस्कृतभाषासािहतयप्रचारप्रसाराय बहुप्रयतनाः िक्रयमाणाः सिन्त । एतेष ु

प्रयतनेष ुसामािजकचेतनायाः िवकासेन सह जनसामान्यस्य भाषा संस्कृतं भवेिदित िधया कायातिण िक्रयन्ते। 

भारते कािनचन सङ्घटनािन सिन्त ये रािष्ट्रयान्तारािष्ट्रयस्तरेष ु संस्कृताय स्वयोगदानं कुवतिन्त । 

संस्कृतभारती, लोकभाषा प्रचारसिमितः, ऄमतृवाणीसेवासिमितः चेतयािदसंस्थाः ऄशासकीयरूपेण 

कायातिण कुवतिन्त । िविशष्ट्य संस्कृतभारतयाः कायातिण प्रभावपणूातिन सिन्त । यथा – 

 संस्कृतभारती 

संस्कृतभारतयाः कायतम:् संस्कृतभाषायाः पनुरुज्जीवनम्, संस्कृतेः पनुरुतथानम,् भारतस्य 

पनुिनतमातणम ् । संस्कृतभारती (या 1981 तमे वषे अरब्धा) कश्चन ईद्यमः यः िनरन्तरं संस्कृतभाषायाः, 

सािहतयस्य, परम्परायाः, संस्कृते िनिहतज्ञानभण्डारस्य च संरक्षणं िवकासं प्रचारं च करोित । संस्कृतभारती 

िनष्ठावतां समिपततानां कायतकतॄतणां सङ्घटनं, ये िवना लाभापेक्षां समाजे सवतत्र जाित-धमत-वगत-िलङ्गभेदान ्
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पररतयज्य संस्कृतज्ञानं प्रसारयिन्त । संस्कृतभारतयाः ऄिखलभारतीयः केन्द्रीयकायातलयः नवदेहल्याम ्

ऄिस्त, तथ व स्थानीयाः कायातलयाः राज्यराजधानीष,ु जनपदकेन्द्रेष ुवा सिन्त । 

संस्कृतभारत्याः दृनष्टः  

 पाठयेम संस्कृतं जगित सवतमानवान ्। प्रापयेम भारतं सपिद परमव भवम ्। 

संस्कृतभारत्याः लक्ष्यम ्

 संस्कृतपठनस्य प्रोतसाहनं समाजस्य सवतवगेभ्यः संस्कृताध्ययनाथतम ्ऄवसरप्रकल्पनम ्। 

 संस्कृतस्य प्रचाराय व िश्वकस्तरे संस्कृतसंस्थािभः सह संयोजनम ्। 

 संस्कृतपरम्परायाः संस्कृते िनिहतज्ञानस्य िवषये च यथा योगः, मनोिवज्ञानं, कला, सङ्गीतं, 

नतृयम,् अयवेुदः आतयािदशासे्त्रष ुऄनसुन्धानकायातणां व्यवस्थापनं सहयोगो वा । 

 संस्कृतभाषायाः पारम्पररकशास्त्राणां संरक्षकेभ्यः प्रचारकेभ्यश्च सहयोगः, सहकारः, 

छात्रविृत्तः, मानदयेम,् आतयादीनाम ्अलम्बनकायातणां व्यवस्थापनम ्। 

 संस्कृते िनिहतज्ञानस्य संस्कृतिवषयकसमाचारस्य सम्पे्रषणाथुं प्रचाराथुं च पसु्तकानां, 

पितत्रकाणां, वातातपतत्र-पितत्रकाणां च प्रकाशनम ्। 

 संस्कृतभाषायाः शास्त्रपरम्परायाश्च प्रचाराथतम ्ऄपेिक्षतानाम ्अिथतकस्रोतसां िनमातणम ्। 

संस्कृतभारत्याः सफलता प्रभावश्च 

 1,20,000 सम्भाषणिशिबरेष ु 1,00,00,000 ऄिधकाः िशक्षािथतनः संस्कृतसम्भाषणस्य 

िशिक्षताः । 

 1,00,000 संस्कृतिशक्षकाः संस्कृतमाध्यमेन पाठियतुं प्रिशिक्षताः । 

 6000 संस्कृतगहृािण िनिमततािन । 

 4 कुग्रामाः संस्कृतग्रामतवेन पररविततताः । 

 िवश्वस्य 19 राष्ट्रेष ु4500 केन्द्रेभ्यः संस्कृतस्य िवकासकायतक्रमाः । 

 प्रप्रथमिवश्वसंस्कृतपसु्तकमेला बेंगलरूु 2011,संस्कृतसािहतयोतसवः ईज्जियनी 2013 

आतयेतयोः अयोजनम ्। 
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दशनदन-संस्कृत-सम्भाषणनशनबरम ्

संस्कृतभारतयाः दशिदनसम्भाषणिशिबरम ् ऄधनुा सम्पणूे भारते तथा प्रमखुिवदशेेष ु च 

िवश्विवख्यातं जातम ् । संस्कृतपे्रिमणः दशिदनेष ु प्रितिदनं होराद्रये संस्कृतसम्भाषणसामथुं सम्पादयिन्त। 

ऄतयन्तम ् अनन्देन संस्कृतं पिठतुं सरलः ईपायः एषः। ऄत्र वयोमयातदा कािप नािस्त । संस्कृतस्य 

पवूतज्ञानस्यािप अवश्कता ऄिप नािस्त । सम्भाषणिशिबरस्य ऄिन्तमे िदने प्रतयेकं छात्रः िनतयजीवने 

सरलसंस्कृते सम्भािषतुं ध युं, पे्ररणां च प्राप्नोित। अगच्छन्त ु सम्भाषणिशिबरं प्रिवशन्त ु संस्कृतपठनस्य 

रुिचम ्अस्वदयन्त ु । सम्भाषणिशिबरं चालियतुं श्रद्चावन्तः केवलं १०-१५ छात्राः, एकः प्रकोष्ठः च 

अवश्यकः। भवतः ऄपेिक्षतस्थाने एव िशिबरं चालयामः । 

ऄन्ये ऄशासकीयाः प्रयासाः  

 संस्कृतभाषायाः प्रचार-प्रसाराय सामािजकाः प्रयासाः एव प्रधानाः । कारणम ्? भाषा समाजस्य 

एव सम्पित्तः । किस्मिञ्चत ्समाजे एव कस्यािश्चत् भाषायाः ऄिस्ततवं ितष्ठित । भाषायाः भरण-पोषण ं

समाजः एव करोित । ऄतः समाजस्य ऄसामािजकाः प्रयासाः ऄिप संस्कृताय जीवनरक्षकाः आित । एतदथुं 

भारतीयजनसामान्य ः साकम ् ऄन्तारािष्ट्रयव्यिििभः संस्थािभः च ऄगिणताः महन्तः प्रयतनाः 

िवधीयमानाः सिन्त । एतेष ुप्रयतनेष ुकेिचत ्श िक्षकाः ईत केिचत ्सांस्कृितकाः सिन्त । परं यथा संस्कृतस्य 

कायुं शक्यं तथा व यििकाः सामािजकाः वा प्रयतनाः ऄस्मािभः ऄवलोक्यन्ते । ऄत्र िबन्दरुूपेण के 

िविशष्टाः प्रयतनाः प्रितपाद्यन्ते – 

 शङ्कराचायतस्थािपतानां मठानां माध्यमेन संस्कृतप्रचाराः  

 भण्डारकर ऄनसुन्धानसंस्थानम,् मिुबोध ऄनसुन्धानसंस्थानम,् ऄरिवन्द ऄनसुन्धानकेन्द्रं च 

सदृशानां संस्थानां संस्कृतसािहतय-धमत-दशतनादीनां तत्त्वप्रकाशनम ्। 

 लोकभाषाप्रचारसिमितद्रारा संस्कृतिशिबरािण, लोकसंपकत कायतक्रमाः । 

 गगूल-माआक्रोसॉफ्ट अिदिभः प्रौद्यािगकीयाः प्रयासाः । 

 य-ूट्यबू-फेसबकु-ट्िवटर अिदिभः अधिुनकसामािजकसंपे्रषणसाधन ः संस्कृतभाषा-

सािहतययोः लोकजागिृतकायतक्रमाः । 

 सांस्कृितकलोकसंस्थािभः सङ्गीतसंस्थािभः संस्कृतगीत-सङ्गीतानां लोकप्रस्तिुतः. यथा 

रुवा संस्कृतसङ्गीतसंस्था ।  

 सधुमात अिदपत्र-पित्रकानां प्रकाशनम ्।  
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एवम्प्रकारेण संस्कृतभाषा-सािहतययोः सवतिवधप्रचार-प्रसाराय शासकीयाशासकीयाः प्रयतनाः 

प्रभािवरूपेण ऄवलोक्यन्ते ।  

 

ऄनधगमस्य अकलनम ्

7. िकं नाम ऄष्टादशी पररयोजना ? 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

 

8. संस्कृतभारतयाः प्रभावस्य केिचत ्िबन्ददु्रयम ्? 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 
 

 

4.8 सारांशः  

 ऄिस्मन ् चतथेु एकके संस्कृतभाषायाः प्रचारस्य ऄिभप्रायः, संस्कृतस्य वततमानपररवेशः, 

सवतकारीप्रयासाः, संस्कृतप्रचाराय शासकीयाः, अगािमप्रयतनाः, संस्कृतप्रचाराय ऄशासकीयाः प्रयतनाः 

चेित िवषयाः प्रधानतया िववेिचताः असन ् । पनुः संस्कृतस्य संरक्षणाय संवधतनाय च अवश्यकं िवद्यते 

यत ् वततमानिस्थतीनां िवशे्लषणं भवेत ् । ऄनेन िवशे्लषणेन ज्ञायते यत ् संस्कृतभाषायाः सािहतयस्य 

प्रचारोऽिप सामािजकरूपेण ऄनभुयूते । यथा गरुुकुलािन अश्रमाश्च, संस्कृतिवद्यालयाः, 

माध्यिमकसंस्कृतिशक्षामण्डलािन, संस्कृतमहािवद्यालयाः, संस्कृतिवश्विवद्यालयाः, संस्कृताकादम्यः, 

सम्भाषणसंस्कृतम,् संस्कृतपत्रकाररता, सङ्गणकसंस्कृतम,् ऄन्तजातले संस्कृतस्योपयोगः, वततमान े

संस्कृतभाषायां ग्रन्थप्रणयनम,् संस्कृतगीतनाटकादीनां प्रणयनं मञ्चनं च आतयािदिवषयाः संस्कृतस्य 

प्रचारस्य व पररसचूकाः सिन्त ।  

यथा ऄस्य एककस्य मखु्यप्रयोजनम ्ऄिस्त, तथा सवतकारीप्रयासानां व्याख्यात्र िविहता िवद्यते । 

प्रधानतया भारतसवतकारस्य िविशष्टः प्रयासः प्रासङ्िगकः िवद्यते । संस्कृतिशक्षायाः सम्यग ्ऄभ्यदुयाय 
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1956 तमे िखष्ट्राब्द ेसंस्कृतायोगः भारतमानवसंसाधनिवभागस्य प्रयासेन संस्कृतायोगस्य संस्तुितप्रभावेण 

च भारतसवतकारेण रािष्ट्रयसंस्कृतसंस्थानं संस्थािपतम ् । एवं संस्कृतायोगस्य संस्तिुतप्रभावेण सम्पणूतदशेे 

यथाशिि यथावसरं संस्कृतप्रचार प्रसारे स्वीयं योगदानं प्रयच्छतयेव ।  

श क्षिणक-िक्रयाकलापाः िविभन्नेष ु िशक्षणसंस्थास ु िनयतकायतजाताितररिा असन ् काश्चन 

श क्षिणककायतयोजना: पाठ्यसहगािमिक्रयाश्च, यथा – िविशष्टव्याख्यानयोजना, साप्तािहकसंगोष्ठीयोजना, 

शास्त्रचडूामिणयोजना, सांस्कृितक-कायतक्रम-योजना, वादिववादः, सद्य:भाषणम,् प्रितयोिगता, 

ऄन्तयाक्षरी, भाषातमकक्रीडा, िनबन्धलेखनम,् िवचारगोष्ठी, कथा-लेखनम,् समस्यापिूततः चेित 

संस्कृतप्रचाराय महदपुकाराय प्रभवन्तीित िनरूिपतम ्।  

 पनुः संस्कृतप्रचाराय शासकीयप्रयतनेष ु रािष्ट्रयसंस्कृतसंस्थानस्य भिूमका, रािष्ट्रयसंस्कृसंस्थानस्य 

पररसरेष ु महा/लघशुोधपररयोजनाः, व्यापक-मिु-जालपटुपाठ्यक्रमाः, राजभाषा, संस्कृतशब्दकोश-

पररयोजना, शास्त्राथतप्रिशक्षणवगतः, भारतवाणीपररयोजना, राष्ट्रपितपरुस्कारयोजना, ऄनौपचाररक-

संस्कृतिशक्षणयोजना, भारते अदशतशोधसंस्थानम,् भारते अदशतमहािवद्यालयाः चेित िविशष्टिवषयाः 

ऄत्र िनरूिपताः सन्तीित ।  

 ऄगे्र संस्कृतप्रचाराय शासकीयानाम ्अगािमप्रयतनानां, संस्कृतप्रचाराय ऄशासकीयानां प्रयतनानां 

च िववरणं दीयते । अगािमप्रयतनेष ुमानवसंसाधनमन्त्रालयेन अगािमकाले िक्रयमाणानां कायातणाम ्एका 

रूपरेखा प्रस्ततुा िवद्यते । एषा रूपरेखा ऄष्टादशी पररयोजना आित नाम्ना ऄिभज्ञायते । ततः 

ऄशासकीयेष ुप्रयतनेष ुसंस्कृतभारतयाः पररचयः, दृिष्टः, लक्ष्यािण, प्रभावाः चेित िवषयाः िववेिचताः सिन्त 

। पनुः सामािजकरूपेण अधिुनकसम्पे्रषणसंसाधनानाम ्ईपयोगः ऄिप ऄशासकीयदृष््टया संस्कृतप्रचाराय 

मखु्यः प्रितपािदतः ।  

4.9 ऄभ्यासप्रश्ाः  

1. संस्कृतस्य वततमानिवकासस्य केिचत ्पञ्च पररपोषकाः ? 

2. गरुुकुलानाम ्अश्रमाणां च िकं व िशष््टयम ्? 

3. संस्कृतिवश्विवद्यालयेष ुस्नातकस्नातकोत्तरस्तरयोः िकदृशाः िविशष्टिवषयाः पाठ्यन्ते ? 

4. संस्कृतप्रचाराय शासकीयाः अगािमप्रयतनाः कथं प्रशंसनीयाः सिन्त ?  
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