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சம்ஸ்க்ருத ம ொழி அன்றொட வொழ்வில், வழக்கில் இல்லொதது என்று பரவலொகக் 
கருதப்படுகின்றது. 2001  க்கள் மதொகக கணக்மகடுப்பின்படி, இந்தியொவில் சம்ஸ்க்ருத 
ம ொழிகயப் பபசுபவொரின் எண்ணிக்கக 14500 என்று அதிகொரப் பூர்வ ொகக் 
கணக்கிடப்பட்டுள்ளது (பின் குறிப்பு காண்க).  

இந்த ம ொழிவொரிக் கணக்மகடுப்பு, உலமகங்கும் பின்பற்றப்படும், ஐநொ சகபயின் 
வழிகொட்டுதலின் படி அக ந்துள்ளது. ப ற்கூறிய வழிகொட்டுதலின் முக்கிய 
அம்சங்கள் கீபழ குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

 ஒரு ம ொழியின் பவறொகக் கருதப்படுகிற இலக்கணம் 
வகரயறுக்கப்பட்டுள்ளதொ? அகவ முற்றிலும் எழுத்து வடிவில் உள்ளதொ ? 

 ஒரு ம ொழி தகலமுகறககள கடந்து வழக்கில் உள்ளதொ ? அதொவது 
ஒவ்மவொரு தகலமுகறயினரும்  அவர்களின் அடுத்த சந்ததியினருக்கு அந்த 
ம ொழிகய  பயிற்றுவிக்கிறொர்களொ ?  

 ஒரு ம ொழிகய சொர்ந்து புது ம ொழிகள்  ற்றும் கிகள ம ொழிகள் 
உருவொகியுள்ளனவொ? 

 பபசுபவொரின் எண்ணிக்கக 

o ஒரு ம ொழிகய அன்றொட வொழ்வில் பபசுபவொரின் ம ொத்த 
எண்ணிக்கக.  

o பரவலொனப் பிரபதசங்களில் அம்ம ொழி வழக்கில் உள்ளதொ அல்லது 
குறிப்பிட்ட ஒருசில பிரபதசங்களில்  ட்டும் வழக்கில் உள்ளதொ ?  

o ம ொத்த  க்கள் மதொககயில், அம் ம ொழி பபசுபவொரின் 
எண்ணிக்ககயின் சதவிகிதம். 

 எந்மதந்தத் துகறகளில் ஒரு ம ொழி வழக்கில் உள்ளது. 

 புதிய துகறகள்  ற்றும் ஊடகங்களின் பரிணொ  வளர்ச்சி, ஒரு ம ொழியின் 
வளர்ச்சிகய ப ம்படுத்தியுள்ளதொ ?. 

 எழுத்து  ற்றும் பபச்சு துகறகளில் ஏற்படும் மதொழில்நுட்ப வளர்ச்சிக்கு 
ஏற்றொற்பபொல் அம் ம ொழியின் இலக்கியங்கள்  ற்றும் பகடப்புகள் புதிய 
வடிவில்  மவளியிடப்பட்டுள்ளதொ? மதொடர்ந்து ஆய்வுகள் ப ற்மகொள்ளப் 
படுகின்றனவொ? 

 ஒரு ம ொழிகயப் பற்றிய அரசொங்கத்தின் மகொள்கக  ற்றும் அணுகுமுகற. 
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 ஒரு ம ொழிகயப் பற்றிய  க்களின் கருத்து. அம்ம ொழிகய அவர்கள் 
தங்களின் கலொச்சொரத்தின் மவளிப்பொடொக உருவகப்படுத்த விரும்புகிறொர்களொ ? 

ப ற்கூறிய அம்சங்களின் அடிப்பகடயில், சம்ஸ்க்ருத ம ொழிகய பற்றிய ஒரு 
திறனொய்வு ப ற்க்மகொண்டொல்,  
 

 சம்ஸ்க்ருத ம ொழியின் இலக்கண ொனது விஞ்ஞொன பூர்வ ொக 
வடிவக க்கப்பட்டுள்ளது  என்பது ம ொழி ஆரொய்ச்சியொளர்கள்  கருத்து. 
எனபவ, இந்தியொவில்  ட்டு ல்லொது, அம ரிக்கொ  ற்றும் ஐபரொப்பிய 
நொடுகளிலும், இம்ம ொழிப் பற்றிய  ஆரொய்ச்சிகள் ப ற்மகொள்ளப்பட்டு 
வருகின்றன. 
 

 இந்தியொவில் பபசப்படும் ம ொழிகளொன ஹிந்தி, மபங்கொலி,  ரொத்தி, குஜரொத்தி 
அசொ ி ம ொழிகள் சம்ஸ்க்ருத ம ொழிகயபய ஆதொர ொகக் மகொண் 
மகொண்டுள்ளன. 
 

 மபருவொரியொன இந்து ச ய நூல்கள் சம்ஸ்க்ருத ம ொழியிபலபய 
இயற்றப்பட்டு, பிற ம ொழிகளில் ம ொழி ொற்றம் மசய்யப்பட்டுள்ளன.  பல புத்த 
ச ய நூல்களும் சம்ஸ்க்ருத ம ொழியில் கொணப்படுகின்றன. 
 

 கணக்கியல், வொன சொஸ்திரம், தர்க்க சொஸ்திரம், பஜொதிட சொஸ்திரம், தர்  
சொஸ்திரம்,  ருத்துவம், பயொகொ , மபொருளொதொரம், தத்துவம், அரசியல் பபொன்ற 
பல துகற ரீதியொன பகடப்புக்கள் சம்ஸ்க்ருத ம ொழியில், உள்ளன. 
 

 சம்ஸ்க்ருத ம ொழிப் பகடப்புக்கள், ஓகலச்சுவடி, புத்தகம், ஒலி/ஒளி 
நொடொ/தட்டு/கருவிகள், ,கணினி ம ன்மபொருள்  பபொன்ற அச்சுத் துகறயில் 
ஏற்பட்ட வளர்ச்சிக்கு ஈடு இகணயொக, புதிய வடிவில் மவளிவந்துள்ளன. 
 

 1995ம் ஆண்டு, அம ரிக்க நொடு, “ ஞ்சள்” ஒரு கிரு ி நொசினி என்று தொங்கள் 
கண்டுபிடித்ததொக கூறி, அதற்க்கு கொப்புரிக  மபற்றது. அகதத் மதொடர்ந்து, 
இந்தியொ, கடுக யொகப் பபொரொடி, அந்தக்  கொப்புரிக  ரத்து மசய்யப்பட்டது. 
அதற்க்கு சொன்றொக,  ந து சம்ஸ்க்ருத ம ொழிப் பகடப்புக்களில்,   ஞ்சளின் 
 ருத்துவ குணங்கள், பற்றிய பல  குறிப்புகள், ப ற்பகொள் கொட்டப் பட்டது. 
இதனொல், ந து நொட்டிற்க்கு ஏற்ப்படவிருந்த அன்னிய மசலொவணி நஷ்டம் 
தவிர்க்கப்பட்டது. இது ஒரு உதொரணப . இது பபொன்ற பல மூலிககககளப் 
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பற்றிய ஆரொய்ச்சிகள் ப ற்மகொள்ளப்பட்டு, அவற்றிக்கொனக் கொப்புரிக ககளப் 
மபற முயற்சி ப ற்மகொள்ளப்படுகிறது. 

 
சம்ஸ்க்ருத ம ாழி வழக்கில் இல்லாதது ஏன்? 

இந்தியொவில் சம்ஸ்க்ருத ம ொழி, பல நூற்றொண்டுகளொக, மபருவொரியொன  க்களொல், 
பரவலொனப் பிரபதசங்களில், பபசப்பட்டு வந்தது. இந்தியொகவ சில நூற்றொண்டுகளொக 
ஆக்ர ித்த ஒன்றுக்கும் ப ற்பட்ட அன்னிய நொட்டு அரசொங்கங்கள், தங்களின் 
கலொச்சொரத்கத பரப்புவதற்கொக அவர்கள் ப ற்மகொண்ட முயற்சிகள், ஒன்றுபட்ட 
இந்தியொகவ பிரித்தொள,  சம்ஸ்க்ருத ம ொழி பற்றி  க்களிகடபய பரப்பிய பல 
தவறொன கருத்துக்கள், பபொன்ற அரசியல் கொரணங்களொல், சம்ஸ்க்ருத ம ொழி 
வழக்கில் இல்லொ ல் பபொய்விட்டது. 

இந்திய நொடு ஆங்கிபலயர்களிட ிருந்து சுதந்திரம் அகடந்த மபொழுது, சம்ஸ்க்ருத 
ம ொழிகய இந்தியொவின் ஆட்சி ம ொழியொக்க பவண்டும ன, அண்ணல் அம்பபத்கர், 
பபரொசிரியர். நஸ்ருதீன் அஹ து, டொக்டர். பகஸ்கர் பபொன்பறொர்,  முகனந்த 
மபொழுது, அத்தீர் ொனம், சில அரசியல் கட்சிகளொல், பதொற்கடிக்கப்பட்டது. பின்னர், 
ஆட்சி மபொறுப்கப ஏற்றவர்களும், சம்ஸ்க்ருத ம ொழியின் பயன்பொட்கட வளர்ப்ப 
தற்க்கொன முயற்சிகளில், மபரிதும் ஈடுபடவில்கல. எடுத்துக்மகொண்ட முயற்சிகளும், 
முழுக யொகச் மசயல் படுத்தபடவில்கல. சில தனிப்பட்ட அக ப்புகளின் 
முயற்சிகளினொல், சம்ஸ்க்ருத ம ொழி, முழு அழிவிலிருந்து கொப்பொற்றப்பட்டுள்ளது. 

இன்று சம்ஸ்க்ருத ம ொழியொனது, இந்து ச யம் சொர்ந்த பகடப்புக்களிலும், 
நிகழ்சிகளிலும், அதில் பதர்ச்சி மபற்ற விற்பன்னர்களொல்  ட்டுப , வழக்கில் 
உள்ளது. 

ச ீப கால ாக சம்ஸ்க்ருத ம ாழியின் நிலல 

கடந்த சில வருடங்களொக சம்ஸ்க்ருத ம ொழிகய  ீண்டும் அதன் பகழய 
உன்னத ொன நிகலக்கு மகொண்டு வர பல அக ப்புகள் முயற்சி எடுத்து வருகின்றன. 
அவற்றிக்கு  க்களிகடபய ஆதரவும் கிகடத்துள்ளது.  

அம்முயற்சிகளில் சில கீபழ மகொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 பகரள  ொநிலத்தில், தற்மபொழுது 2,975  பள்ளிகளில், சம்ஸ்க்ருத ம ொழி, 
ஐந்தொம் வகுப்பிலிருந்து, பொட ொக வழங்கப்படுகிறது. இதில் ஏறக்குகறய, 
2,50,000  ொணவர்கள், பயின்று வருகின்றொர்கள். இந்த வரபவற்ப்கபக் கணக்கில் 
மகொண்டு,  2014 ஆண்டிலிருந்து, முதல் வகுப்பிலிருந்பத பொட ொக வழங்கிட 
திட்ட ிடப்பட்டுள்ளது. 
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 கர்நொடக சம்ஸ்க்ருத பல்ககலக்கழகம் நடத்தும் இளநிகல பட்டதொரி 
(சம்ஸ்க்ருத ம ொழி) பயிற்சி வகுப்புகள் 2010ல் மதொடங்கப்பட்டது. அப்மபொழுது 
4,000   ொணவர்கள்  பயின்றனர். தற்மபொழுது, 2013ல், அவ்மவண்ணிக்கக 42,000 
ஆக உயர்ந்துள்ளது. அப் பயிற்சியில், சம்ஸ்க்ருத ம ொழியின், பல்பவறு 
பகடப்புகளில் உள்ள, உகரநகட, மசய்யுள், இலக்கணம், சரித்திரம், தத்துவம், 
பயொகொ பபொன்ற பல அம்சங்கள், பொட ொக வழங்கப்படுகிறது. 

 புது தில்லி பல்ககலக்கழகம் நடத்தும் இளநிகல பட்டதொரி (சம்ஸ்க்ருத 
ம ொழி) பயிற்சி பொடத் திட்டத்தில்,  கணக்கியல் (Mathematics), வொன சொஸ்திரம் 
(Astronomy), தர்க்க சொஸ்திரம் (Logic and Science of Debate) ,பவத இலக்கியம் (Vedic 
Literature) ,ம ொழியியல் (Linguistics) ,கல்மவட்டு பற்றிய ஆய்வு (Epigraphy), 
அரசியல் (Politics) ,தர்  சொஸ்திரம் (Dharma Sastra) ,மபொருளொதொரம் (Economics) 
,தத்துவம் (Philosophy) ,வொழும் ககல (Art of Living) ,தனித் தன்க  வளர்ச்சி 
(Personality Development) ,நிர்வொகம் (Management) ,நொடகக்ககல (Theatre) ,அழகியல் 
 ற்றும் அலங்கொரம் (Aesthetics & Fashion Designing) பபொன்ற அம்சங்கள், பொட ொக 
வழங்கப்படுகின்றன. 

 ரொஞ்சி பல்ககலக்கழகத்தில், சம்ஸ்க்ருத ம ொழியில் முதுககலப் பட்டப்படிப்பு 
வகுப்புகள் வழங்கப்படுகின்றன. இளநிகல படிப்பில், வணிகவியல் (Commerce), 
ரசொயணம் (Chemistry), மபொருளொதொரம் (Economics), நிலவியல் (Geography)  பபொன்ற, 
பல்பவறு துகறகளில் பட்டம் மபற்றவர்கள், முதுககலப் பட்டப்படிப்கப 
சம்ஸ்க்ருத ம ொழியில் பயில, 60 சதவிகிதத்திற்கும் ப ற்ப்பட்டவர்கள் 
விருப்பம் மதரிவித்துள்ளனர்.   
 

இந்தியர்களாகிய ந து கடல  என்ன? 
 
நொம் ஒவ்மவொருவரும் சம்ஸ்க்ருத ம ொழிகயப் குகறந்த பட்ச ொக எழுதப் படிக்கத் 
மதரிந்து மகொள்ள பவண்டும். 
 
அம்ம ொழியிலுள்ள சில அடிப்பகடச் மசொற்ககளப் பயன்படுத்தி, எளிய 
மசொற்மறொடர்ககள அக த்து, சரள ொக பபச முயற்சி மசய்ய பவண்டும். 
 
பள்ளி  ற்றும் கல்லூரிகளில், சம்ஸ்க்ருத ம ொழியொனது, பொட ொக வழங்கப்படும் 
வகர, தனியொர் நிறுவனங்கள் நடத்தும் பயிற்சி க யங்களில் / முகொம்களில் பங்கு 
மகொண்டு நம் ம ொழி அறிகவ வளர்த்துக் மகொள்ள பவண்டும். சில நிறுவனங்கள்  
இப்பயிற்சிகய, இலவச ொக அல்லது குகறந்த கட்டணத்தில் வழங்குகின்றன. 
வகலதளம் மூல ொகவும் சில நிறுவனங்கள் பயிற்சி வகுப்புகள் நடத்துகின்றன. 
 



www.sanskritroots.com 
 அன்றாட வாழ்வில் சம்ஸ்கிருத ம ாழி 

இன்கறய கொலக் கட்டத்தில், மவளி நொடுகளில் பவகல வொய்ப்பு  ற்றும் குடியுரிக  
மபற, அந்நொட்டு ம ொழிககள, பல லட்சங்கள் மசலவழித்து, பயின்று வரும் நம் 
இந்திய நொட்டு  க்கள்,  பொரம்பரிய ொன, ந து சம்ஸ்க்ருத ம ொழிகயப் பயில 
பவண்டும்.  அதன் மூலம் அம்ம ொழியின் பகடப்புகளில் புகதந்துள்ள தகவல் 
களஞ்சியங்ககளக் மகொண்டு, உலக  க்களின் வொழ்க்ககத் தரத்கத உயர்த்த பொடு 
படபவண்டும்.  

 
பின் குறிப்பு : ம ாழிவாரிக் கணக்மகடுப்பில் உள்ள ஒரு குலறபாடு 
 
 க்கள் மதொககயின் ம ொழிவொரிக் கணக்மகடுப்பு வழிகொட்டுதலின் படி , தொய் 
ம ொழிகயத் தவிர,   ற்ற ம ொழிகளில், ஒருவருக்கு பபசும் திறன் என்பது , தங்கள் 
கருத்துக்ககள, மதரிவிக்கும் அளவிற்கு இருந்தொபல, அவர்கள் அம்ம ொழி, 
அறிந்தவர்களொகத் கருதப்படுவர்.  அம்ம ொழிகய எழுதப் படிக்கத் மதரிந்திருக்க 
பவண்டிய அவசிய ில்கல. சம்ஸ்க்ருத ம ொழிகயப் மபொருத்த  ட்டில், ஒருவருக்கு 
எழுதப் படிக்கத் மதரிந்திருந்தும், பபசும் வொய்ப்பு இல்லொததொல், அவர்களுகடய 
அம்ம ொழி அறிவொனது கணக்கில் எடுத்துக் மகொள்ளப்படுவதில்கல. 
 
இரண்டொவதொக, ஒருவருக்கு மதரிந்த ம ொழிகள் என்ற  பகுதியின் கீழ்,  தொய் 
ம ொழிகயத் தவிர, இரண்டு ம ொழிககள  ட்டுப  குறிப்பிட முடியும். 
உதொரணத்திற்கு, வட ொநிலங்களில் உள்ளவர்கள், தங்கள் தொய் ம ொழிகயத் தவிர, 
ஹிந்தி  ற்றும்  ஆங்கில ம ொழிகயக் குறிப்பிடுவர். அவர்களுக்கு சம்ஸ்க்ருத 
ம ொழி மதரிந்திருந்தொலும், அகதக் குறிப்பிடுவதற்கு, வொய்ப்பு இல்கல. 
 
இந்த அடிப்பகடயில் தொன், இந்தியொவில் சம்ஸ்க்ருத ம ொழிகயப் பபசுபவொரின் 
எண்ணிக்கக 14500 என்று கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. ப ற்க்கூறிய, இரண்டு 
கொரணங்களொல், சம்ஸ்க்ருத ம ொழிகய அறிந்தவர்களின் எண்ணிக்கக, பல      
லட்சங்களிருந்தொலும், குகறவொன எண்ணிக்ககயிபலபய கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. 
 
 


