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बालकेन्द्रम ्
 
 

 

Vaishnavi Seshadri 

  
 

     संस्कृतभारत्या संस्कृतके्षत्रे नूतनकायाक्रमाणां प्रयोगः शवशहतः येन जनसंग्रहः, जनशिक्षणम्, 

जनसमुदायस्य शनमााणं भूयस्यां संख्यायां समभवत्। सम्भाषणशिशबरं, संस्कृतसन्द््या, 

संस्कृतसम्मेलनं, क्रीडोत्सवः, शचन्द्तनसत्रं, से्नहमेलनशमत्याददषु प्रशतकायाक्रमेषु संस्कृतभारत्याः 

अ्यापकाः फलोपधायकाः पररणामवाददनश्च अभूवन्। 

ससं्कृतभारत्याः प्रधानोद्देश्याशन 

    संस्कृतभारत्याः प्रधानोद्देश्याशन भवशन्द्त संस्कृतं जनभाषा भवेत्, संस्कृतं समाजव्यापं्त भवेत्, 

सरलसंस्कृतेन व्यवहारः सवात्र स्यात्,संस्कृतभाषया समाजे सामरस्यसम्पादनम्, भारतीयाः 

संस्कृते सामान्द्यज्ञानं प्रापु्नयुः, संस्कृतेन सम्भाषणस्याशधकाभ्यासः भवेत्, सरलमानकसंस्कृत-

द्वारा संस्कृतस्य सहजतायाः पक्षः जनेषु प्रसरेत्, रािशनमााणस्य प्रबलसाधनं संस्कृतं भवेत्, 

संस्कृतेन आधुशनकसाशहत्यं शनमीयेत शवद्यालयानां, महाशवद्यालयानां शवश्वशवद्यालयानां च 

शिक्षणशवशधषु पररवतानानयनम्। 

     बालाः सवादा क्रीडामवे इच्छशन्द्त। अतः संस्कृतभारती इशत संस्था बालेभ्यः क्रीडाद्वारा 

पाठयशत एवं बालाः िीघं्र पठशन्द्त इशत धीया अमुं आयामं आरब्धवती। सः एव आयामः भवशत 

बालकेन्द्रम।् बालकेन्द्रं तादिंृ केन्द्रं यत्र भारतीयसंस्कृतसम्बद्धान् शवचारान् पाठशयतंु व्यवस्था 

कशपपता, देिभक्तानां जीवनचररत्राशण श्रोतुम् अवसरः च कप्यते। यत्र च अनौपचाररकं 

शिक्षणं स्यात्, यत्र च परीक्षायाः गृहपाठस्य वा भारः बालानां मनशस भयं न जनयेत्, यत्र च 

बालाः मातुः उत्सङ्गः इव उत्साहने हसन्द्तः क्रीडन्द्तः एव अस्माकं संस्कृशतसम्बद्धान् शवचारान् 

ज्ञातुम् कृतायाः कपपनायाः आकारः एव बालकेन्द्रम् इशत अशभधीयते। 

बालकेन्द्रस्य पषृ्ठभशूमः –  

    संस्कृतभारती इशत संस्थया संस्कृतभाषायाः संरक्षणाथं बहवः आयामाः रशचताः वतान्द्ते। तेषु 

आयामेषु एव बालकेन्द्रम ् अन्द्तभावशत । भारतीयसंस्कृतेः सभ्यतायाः मूपयानां च संवधानाय 

कश्चनोत्तमपररवेिः संस्कृतभारत्या बालकेन्द्रमा्यमेन कशपपतः। अनेन छात्रेषु 

भारतीयेशतहासस्य अवधारणाः, संस्कृतश्लोकाः, नैशतकमूपयाशन, पञ्चतन्द्त्रशहतोपदेिाददकथानां 

सारः च  संवधाते। 

बालकेन्द्रे सरलससं्कृतम ्–  

 संस्कृतभाषायां बहवः अंिाः अन्द्तभावशन्द्त दकन्द्तु व्यवहाराथं ते सवेशप अंिाः न अशनवायााः। 
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संस्कृतभाषायाः शवस्तृतपररधधं दषृ््वा संस्कृतं करठनशमशत 

बहवः शचन्द्तयशन्द्त। आके्षपस्य शनवारणाथं संस्कृतं सरलशमशत 

शनरूपशयतंु च बालकेन्द्रे सरलसंस्कृतं तथा च 

संस्कृशतसम्बद्धाः शवषयाः आनीताः। इद ं सरलसंस्कृतं न तु 

सरलीकृतं संस्कृतम् । 
 

बालकेन्द्रस्य उद्देश्याशन –  
 

 संस्कृते बालेभ्यः अशभरूचेः वधानम् । 

 बालेभ्यः संस्कृतं सरलभाषा इशत ज्ञापनम् । 

 बालेभ्यः संस्कृशतसम्बद्धशवषयस्य पाठनम् । 

 नवीनदक्रयापदानां  ज्ञानम् । 

 संस्कृशतसम्ब्दश्लोकानां पाठनम् । 
 

बालकेन्द्रस्य स्वरूपम ्–  
 

    बालकेन्द्रं संस्कृतभाषा्ययनस्य तथा च संस्कृतेः 

अ्ययनस्य सजीवपद्धशतः। प्रशतसप्ताह ं घण्टाद्वयम् पाठनम्  

भवशत। अत्र पाठनमा्यमं संस्कृतम् भवशत । बालकेन्द्रे लखेनम् 

न भवशत। अत्र अनुवादस्य शिक्षणं न भवशत ।अत्र 

क्रीडामा्यमेन पाठनं भवशत। बालाः घण्टाद्वयं सानन्द्दं 

क्रीडापद्धत्या पठशन्द्त ।अत्र शिशक्षका तु जननी इव व्यवहरशत 

बालैः सह ।संस्कृतेन सह अत्र संस्कृशतसम्बद्धश्लोकान् अशप 

पाठयशन्द्त। 
 

बालकेन्द्रस्य कायािलैी 
 

   बालकेन्द्रे संस्कृतश्लोकाः भवशन्द्त। संस्कृतसम्भाषणशिशबरस्य 

शबन्द्दनूां पाठनम् भवशत। वासराणां, नक्षत्राणां, संस्कृते 

संख्यानां च पाठनं भवशत। संस्कृतशििुगीतानां पाठनम् अशप 

भवशत। संस्कृतसम्बद्धक्रीडानाम् आयोजनम् अशप भवशत। 

संस्कृतभाषायां लघु-लघु कथानां कथनं भवशत। लघु 

योगासनस्य पाठनं बालेभ्यः दक्रयते। देिभाक्तानां 

जीवनचररत्रस्य शवषये कथनम्। 
 

बालकेन्द्रस्य शसद्धान्द्ताः – 
 

 सरलसंस्कृतस्य प्रयोगः कायाः। 

 लघु-लघुवाक्यानां प्रयोगः स्यात्। 

 एकाथाकिब्दानामुपयोगः अशधकतया करणीयः। 

 परस्मैपदीधातुनां प्रयोगः। 
 

बालकेन्द्रस्य पाठ्यक्रमः 

    बालकेन्द्रस्य पाठ्यक्रम: लघुबालेभ्यः शनर्मातः तेषां स्तर-

शस्थशत-रुशच-वय इत्यादद मनशस शनधाय संरशचतः। 

उदाहरणाथं तत्रस्थशवषयाः यथा- सुभाशषताशन, 

गीताशन,भजनं, संस्कारः, शतशथ-वासर- नक्षत्राणां ज्ञानं। 

बालकेन्द्रस्य पाठ्यक्रम: बापयकालतः संस्कृतं भवेददशत शधया 

शनर्मातः। एवमेव पाश्चात्यप्रभावेण आङ््लजीवनिैपयाः 

पररहारोऽशप अनेन भशवतुमहाशत। एवमवे  भारतीयशचशन्द्तनं 

संवधाते। 

    पुनः भारतीयसंस्कृशतगतशवषयाणामवगमः अपपे वयशस 

जायते। तत्र पाठ्यक्रमस्यान्द्तगातत्वेन सुभाशषतं, लघुसंवादः, 

गीताशन इत्यादद नूतनशवषयाणाम् अन्द्वेषण ं भवशत। अत्र 

प्रधानमुद्देश्यं भवशत यत् बालः तशस्मन् वयशस यत् जानाशत 

तत् संस्कृतेनैव जानातु इशत संस्कृतभारत्याः प्रयासः। बालकेन्द्रं 

तु पूवाप्राथशमकशिक्षणसंस्थैव भारतीयसंस्कृशतसम्बद्धांिान् 

बोधयशत। शवद्यालयं प्रशत गच्छशन्द्त चेत् तत्र यत् यत् 

अशधगच्छशन्द्त तत्सवं  बालकेन्द्रे पाठ्यते। यथा 
 

 ससं्कृशतः -  १. श्लोकाः  २. स्तोत्राशण  ३. शनत्यपञ्चाङ्गम ् 

४. सुभाशषताशन   ५. कथाः   ६. संस्कृतगीताशन  

७. योगासनम्   ८. शिष्टाचाराः 
 

भाषा-संस्कृतसम्भाषणम्, शनत्योपयोशगसम्भाषणम् इत्यादयः। 

भाषापाठः। सरलया भाषया कथायाः कथनं भवशत। अत्र तु 

बालाः भवशन्द्त इशत धीया कथायां तु लघु तथा सरलवाक्याशन 

एव भवशन्द्त ।कथायाः कथनसमये तु अशभनयः तु भवदेेव 

दकमथं नाम छात्राः तु लघवः पुनश्च बालाः नूतनां भाषां 

ज्ञास्यन्द्तः सशन्द्त इशत धीया । 
 

 क्रीडाः - भाषाक्रीडाः, सङ्ख्याक्रीडाः, िारीररकक्रीडाः च। 

 श्लोकाः - 'संस्कारसुधा'पुस्तकतः सङ्ग्रहीताः श्लोकाः। 

 स्तोत्राशण - शिवपञ्चाक्षरीस्तोत्रम्, शलङ्गाष्टकम्,  अच्युता-

    ष्टकम्, गणेिपञ्चरत्नम् इत्यादयः। 

 शनत्यपञ्चाङ्गम ् - मासानाम्, ऋतूनां, वासराणां, 

    पक्षयोः, शतथीनां, रािीनां, नक्षत्राणां च नामाशन। 

 कथाः - ‘बालकथामाला' ‘पञ्चतन्द्त्रकथाः' 'सुगन्द्धः' 

इत्याददभ्यः पुस्तकेभ्यः सम्भाषणसन्द्देितः वा सङ्ग्रहीताः 

नीशतबोधक-कथाः। कथायां सरलाशन वाक्याशन भवेयुः। 

अशभनयपूवाकं शचत्रप्रदिानपूवाकं च कथा वक्तव्या। 
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हररश्चन्द्रः, राणाप्रतापः, झांसीराणी, शववेकानन्द्दः 

इत्यादीनां महापुरुषाणां कथाः भवशन्द्त।एकलव्यः, 

अशभमन्द्युः, आरुशणः इत्यादीनाम् आदिापात्राणां कथाः। 

 ससं्कृतगीताशन - "शििुसंस्कृतं', 'गीतसंस्कृतं', 'गेयसंस्कृतम्' 

इत्याददभ्यः सङ्गृहीताशन सम्भाषणसन्द्देिे प्रकाशिताशन 

वा। 

 योगासनम ् - ताडासनम्, वृक्षासनम्, वज्रासनम्, 

पद्मासनम् – इत्यादीशन सरलाशन आसनाशन। 

 शिष्टाचाराः - माताशपत्रोः वन्द्दनम,् पादरक्षायाः व्यवशस्थतं 

स्थापनम्, पंशक्ततिः उपवेिनम्, संस्कृशतसम्बद्धाः 

आचारशवचाराः, अनुिासनम्, शतलकधारणम् इत्यादयः। 

 साम्दर्भाकभाषणाशन -पररचयः ,शिष्टाचारः, लघु-लघु 

सम्भषणाशन (वैद्य-रोगी सम्भाषणम् इत्यादीशन), दरूवाणी 

सम्भाषणम्। 

 हास्यरेखाः  - भारतदेिे तु हास्यरेखा १९७४ तमे वषे 

आरब्धा। यदा आरब्धा तदा तु केवलम् आङ््लभाषयामेव       

आरब्धमासीत् हास्यरेखायाः आरशम्भकदिायाम।् ततःपरं तु 

भरतीयभाषासु हास्यरेखाः शनर्माताः वतान्द्ते। यथा - कन्नड-

शहन्द्दी - मलयालम् –  तशमळ –  तेलगु - संस्कृतभाषा 

इत्यादद भारतीयभाषासु हास्यरेखाः आगताः। 
 

      एव ं रूपेण यदद छात्राणां द्वारा सम्भाषणं कारयामश्चेत् 

छात्राः अशप ज्ञास्यशन्द्त यत् वय ं संस्कृतभाषां ज्ञातवन्द्तः इशत। 

एवं च सवेषां पुरतः कुवाशन्द्त इत्यतः सहजतया धैयामशप 

आगच्छशत। तथैव  परस्परं सम्भाषणं कथं करणीयशमशत  

अवगच्छशन्द्त बालाः। बालानां शिक्षणाय बालकेन्द्रं समुशचतं 

स्थानम्। अस्माकं संस्कृतेः रक्षणाथाम ् उत्तम ं स्थानम् इदम्। 

अतः बालकेन्द्रस्य सदपुयोगः सववः कत्ताव्यः। 
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