
Sanskrit Class

સસૃં્કત પાઠ અનુભવ

Document Information

Text title : sa.nskRita pATha anubhava

File name : sanclass.itx

Category : article, misc

Location : doc_z_misc_misc

Transliterated by : Raghavendra C Swamy csr at wipro.com

Proofread by : Raghavendra C Swamy csr at wipro.com

Latest update : August 28, 2021

Send corrections to : Sanskrit@cheerful.com

This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study and research. The

file is not to be copied or reposted without permission, for promotion of any website or

individuals or for commercial purpose.

Please help to maintain respect for volunteer spirit.

Please note that proofreading is done using Devanagari version and other language/scripts

are generated using sanscript.

August 28, 2021

sanskritdocuments.org



Sanskrit Class

સસૃં્કત પાઠ અનુભવ

By Raghavendra C Swamy (csr at wipro.com)

પ્રયઃ સસૃં્કત પ્રયાઃ,
ચ । મૂ । કૃ ણશાસ્ત્રી મહાેદયસ્ય અમેિરકા પ્રવાસ િવષયં શ્રુ વા
હ ષતાેઽ મ। અહં ભારતે સસૃં્કત સભંાષણ શ બરં ગતવાન્ ।
અદ્યાિપ તસ્ય મરણઃ મે આન દં દદા ત ।
Dear Sanskrit lovers,

I am very happy to hear about Sri . cha . mU . Krishnashastry’s America trip.

I had attended Sanskrit Speaking camp in India . Even today that memory makes

me happy.

ત મન્ સમયે અહં દશમ કક્ષ્યાં પઠા મ મ । શ બરઃ દશિદવસ
પયર્ તં આસીત્ । પ્રાતઃ કાલે વયં છાત્રાઃ સસૃં્કત શાલાં ગચ્છાવઃ મ ।
સસૃં્કતજ્ઞાન િવના પ્રથમિદવસાત્ અેવ વયં સસૃં્કત સભંાષણં આરભેત્ ।
“મમ નામ રાઘવે દ્રઃ । ભવતઃ નામ િક ? ” ઇત્યાિદ સરલ વાક્યાન્
વદાવઃ મ । ન તરે, યિદ માગર્મ યે મતં્ર મલાવઃ મ તદા
“ક ત વાદનં ? ”, “ભાે મત્ર ! અષ્ટવાદનઃ અભવત્ । શીઘં્ર ગ તવં્ય,

ધાવયતુ ”, ઇ ત અ માકં વાતાર્લાપઃ અભવત્ । વયં પ્ર તિદનં સસૃં્કત
ગીતા યાસં ચ કૃતવ તઃ ।
During that time, I was studying in 10th class . The camp was for ten

days . In the early morning, we students used to attend the Sanskrit class.

Without the knowledge of Sanskrit, we started speaking in Sanskrit from

day one ! We used to speak simple sentences in Sanskrit like

“My name is Raghavendra . What is your name ? ” Later, if we meet a friend on

the way we used to converse in Sanskrit like “What is the time ? ”

“Heh friend ! It is eight O’ clock . Camp’s time, let us run ”. Also, we used

to practice a Sanskrit song everyday.
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મ યાહ્ન સમયે મિહલાઃ દેવાલય પ્રાંગણે, ઉદ્યાનવને ચ શ બરં
કુવર્ ત મ । બહવઃ માતરઃ ગ્ હકાય કૃ વા ઉ સાહેન શ બરસ્ય
પ્ર ત ધાવય ત મ । તત્ર તે ભાજેનિવધાનં, ગ્ હસમાચારા ચ
વાતાર્લાપં કતુ આરભેત્ ! “અ ય અહં ચપા ત કૃતવ ત ।
ભવત્યાઃ ગ્ હે િક િવશષેઃ ? ” ઇ ત અેકા ચ્છ ત । કાિપ “વયં
આિદત્યવાસરે ેગ જલપાતં દષંુૃ્ટ ગચ્છામઃ ” ઇ ત અવદ ત મ ।
સસૃં્કતમા યમને તે અ માકં સસૃં્ક તપિર ચતાઃ ચ અભવન્ ।
During the afternoons, ladies used to have the camp in the temple halls

and parks . Many ladies used to run towards the camp after finishing their

household work . They started discussing about food preparation and

household topics in Sanskrit ! One used to ask “I made chapatis today.

What is special in your house ? ” Someone else will say, “We are going

to Jog falls on Sunday ”. Also they learnt about our culture through

the media of Sanskrit.

સાયંકાલે ચ કાયર્કતાર્ઃ તુંગાનદ્યાઃ તીરે સસૃં્કતે સાંસૃ્ક તક
કાયર્ક્રમાન્ આયાજેય ત મ । કાેઽિપ કથાં વદતું ’પ્રયત્નં’ કરાે ત,
અ યઃ કશ્ચન્ ત મન્ િદવસસ્ય િવશષેં વક્તું ઇચ્છ ત -

સવ સસૃં્કતે અેવ ! વયં સવ કૃ ણમૂત મહાેદયને તથા
જનાદર્ન મહાેદયને (અ યઃ શક્ષકઃ) સહ સસૃં્કતે અેવ
સરલ વાતાર્લાપેં કતુ આરભેત્ ।
In the evening, volunteers used to organize the cultural program in

Sanskrit on the banks of Tunga river . Somebody ’tries’ to narrate a story,

somebody else wants to tell that day’s special events - all in Sanskrit !

We all started having simple conversation with Sri . Krishnamurthy and

Sri . Janardhan (another teacher) in Sanskrit itself !

શ બરસ્ય સમારાપે સમારંભઃ કનાર્ટક સઘંે (રંગમ દરઃ) અભવત્ ।
સસૃં્કતે યત્ જ્ઞાનસગં્રહઃ અ ત, તસ્ય સં ક્ષપ્તં પિરચયં કૃ ણમૂત
મહાેદયઃ દત્તવાન્ । ન તરે બાલકાઃ સરલ નાટકાન્ અ ભનયેત્ । બહવઃ
િક ચત્ દૈન દન સિન્નવેશાન્ સસૃં્કતે પ્રદશર્યેત્ । કેચન્ ચતુરાઃ
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હાસ્ય પ્રસગંાન્ ચ સસૃં્કતે દત્તવ તઃ ! શ બરસ્ય ઉપાહાર િનયાજેકઃ
ચ તસ્ય અનુભવં સસૃં્કતે અવદત્ - “અધનુા અહં અિપ સસૃં્કતં ના મ ।
દાેસા અ ત વા ? અલં, અલં, ચટ્િન અ ત વા ? અ ય કાે િવશષેઃ ? ” !!

The valedictory function of the camp was held at Karnatakha Sangh (auditorium).

Sri . Krishnamurthy explained briefly the ocean of knowledge contained in

Sanskrit . After that the kids enacted simple dramas . Many exhibited some

incidents of daily life in Sanskrit . Some intelligent persons also gave

comic episodes in Sanskrit . The snacks co-ordinator for the camp also

explained his experience at the camp - “Today I also know Sanskrit . Is

dosa there ? Enough, Enough, is chatni there ? What is today’s special ? ”!!

શ બરાત્ પશ્ચાત્ વયં સસૃં્કતે આસક્તવ તઃ અભવન્ । અેતદ્ ભાષા
સામા ય જનાનાં ભાષા અવ યં ભવ ત ઇ ત અ માકં અ ભમતઃ અભવત્ ।
વયં તુ સસૃં્કત જ્નાનભંડારસ્ય ખનનં આરભેત્ (સભુા ષત
સગં્રહઃ, વેદ મ ત્રાઃ, ભગવદ્ગ તા પઠણં, વેદગ ણતં ઇત્યાિદ)।
After attending the camp we became very much interested in Sanskrit . We

felt that this language will definitely become the language of common men.

We started digging the treasury of Sanskrit knowledge (SubhAshitas,

Vedic prayers, Bhagavadgita study, Vedic mathematics etc).

અદ્ય શવમાેગ્ગ નગરે બહવઃ સસૃં્કતે વાતાર્લાપં કતુ સમથાર્ઃ સ ત ।
િવશષેતઃ મત્તૂ ગ્રામે ( શવમાેગ્ગ જ લા) અષી ત પ્ર તશતં જનાઃ
સસૃં્કતે અેવ સભંાષણં કુવર્ ત ! િહ દુ સવેા પ્ર તષ્ઠાનસ્ય પ્રયત્નને
સસૃં્કત ભારતસ્ય પ્ર તગ્રામં ગતઃ । અમેિરકા દેશે ચ અેતદ્
કાયર્ક્રમેણ “દેવ ભાષા ” મનુકુલ ભાષા ભવતુ ઇ ત મે આશા ।
અેતન્માગ વયં સવ કાય કુવાર્મઃ ।
Today in Shimoga city lot of people have capacity to converse in Sanskrit.

Especially inMattor village (Shimoga District) 80With the efforts of Hindu Seva Pratistana,

Sanskrit has reached every

village in India . I hope with this program in America the “language of gods ”

will become the language of entire humanity.

Let us all work in this direction.
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પઠત સસૃં્કતં વદત સસૃં્કતં
ગ્ હે ગ્ હે ચ પનુરિપ ।
let us learn Sanskrit, let us speak Sanskrit

in each and every house, again and again.

– Raghavendra . csr at wipro.com

કૃપયા દાષેાન્ ક્ષ યતુ ।
Please pardon the mistakes.
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