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१. प्रस्तािनाः 

भाष् व्यक्तायां िाशच इत्यस्माद्धातोः (भ्िादिगणः-आत्म-शिक-सेट्) गरुोश्च हलः इशत ‘अ’ प्रत्यये ततः शत्रिययां टाशप भाषेशत 

िब्िो शनष्पद्यते। मानिानां सिेऽशप व्यिहाराः भाषयैि सम्पाद्यतते।  बहव्यः भाषाः लोके शिद्यतते। तासु सरला मुख्या मधुरा 

गीिायणभारती िाक्सरस्िती इत्यादिशभः शिख्याता संस्कृतभाषा या शह संस्कृशतसंरशक्षका ितयते। संस्कृतशमशतपिं सम्पूियकात ्

डुकृञ् धातोः क्तप्रत्यये सशत “सम्पररभ्या ंकरोतौ भषूणे” इशत भूषणेऽर्थे सुङागमः ततः संस्कृतशमशत शसद्धम्। यस्यार्थो भिशत 

पररष्कृतं पररिुद्ध ंव्याकरणादििोषरशहतं यत् तत् संस्कृतम्। सेयं भाषा अनादिकालािह्नोशत । यर्थोक्तम् - 

अनादिशनधना ह्यषेा िागतु्सषृ्टा स्ियम्भिुा । 

   आिौ िेिमयी दिव्या यतस्सिाय प्रितृ्तयः।।¹  

भारतीयसंस्कृतौ भाषेय ं ििेभाषात्िेन व्यिशियते। प्राचीनानाम ् ऋषीणां महषीणां किीनां तत्त्िज्ञानामनिरतपररश्रमस्यैि 

फलमेति ्यिीििंृ शिपुलं संस्कृतिाङ्मयमस्मद्िशृष्टमुपयाशत। संस्कृतनेैि िस्तुतः भारतीयसंस्कृतेः िास्तशिकं स्िरूपं प्रशतभाशत 

प्रकािते च। संस्कृत ंखलु भारतस्य भारती। तथ्यशमिमुिघोशष अमरससंहने- 

ब्राह्मी त ुभारती भाषा गीिायग्िाणी सरस्िती। 

व्याहार उशक्तलयशपत ंभाशषत ंिचन ंिचः।।²  इशत 

शिधीयते अनने इशत शिशधररशत  व्युत्पत्त्या धाञ ्धातोः उपसगे घोः दक ररशत  ‘दक’ प्रत्यये कृत ेिब्िोऽयं शनष्पद्यते। शिक्षाक्षेत्रे 

सारल्येनािबोधनाय अशभरुचेः संिधयनाय च शिक्षाशिशभः स्िबुशद्धिक्त्यायोिनाः पययकशल्पषत। यतोशह 

योिनानसुारमध्यापनं भिशत चेत् शिक्षकाः सुतिरं सामञ्जस्यपूणं शिषयस्य उपस्र्थापनं कतुं िकु्निशतत। छात्रा अशप सुठु 

अिगच्छशतत। इयं योिना  शिशधः,रीशतः, प्रणाली, पद्धशतिाय प्रोच्यते। 

संस्कृतभाषाशिक्षणे शिक्षाशिि ्Jhon Mander महोियेन शिक्षणशिधीनां प्रयोगः शिशहतः। तान् शिधीन् मुख्यतया शत्रधा 

शिभािशयतुं िकु्नमः। यर्था – 

सारािंः ‘अनतता ि ै िेिाः’ इत्युक्त्यनुसारं शिक्षाक्षेत्रमप्यनततं शिस्तृतञ्च ितयते। लोकोऽय ं पररितयनिीलः। अतः 

शिक्षाक्षेत्रेऽशप अधुना िशृ्यमानपररितयनेन सह संस्कृतभाषाशिक्षणव्यिस्र्थाशप पररितयनीया। तत्र संस्कृतशिक्षणे 

संस्कृतभाषा  - व्याकरण  - साशहत्य  - काव्य  - गद्य  - पद्य  - नाटकादि बहुशिधशिक्षणाशन सशतत। छात्राः 

संस्कृतभाषाध्ययन े अतीिक्लेिमनुभिशतत, िस्तुतः संस्कृतव्याकरणपाठनार्थ ं केचन व्याकरणशिक्षणशिधयः 

शिक्षणोपकरणाशन च आिश्यकाशन। तैः उपकरणैः शिक्षणशिशधशभश्च प्राचीनशिधीनामपेक्षया आधुशनकशिधीना ंप्रयोगेण 

संस्कृतभाषाध्यापनं समीचीनं भिशत। अधुना संस्कृतभाषायाः पाठनं ऎशच्छकरुपेण अर्थिा शितीयभाषा, 

तृतीयभाषारुपेण भिशत। अध्यापकाः संस्कृतभाषा शिक्षणार्थं व्याख्यानादिः पुरातन शिधयः एि सियिा समाश्रयशतत 

इत्यतः संस्कृतभाषाशिक्षणं नीरसयुक्तमेि भशितुमहयशत। तने छात्राः संस्कृतभाषापठनेऽशप अशनच्छुकाः भशिष्यशतत। तस्य 

शनिारणं नतूनशिध्याश्रयणेनिै सम्भशितुमहयशत। छात्राणां मनोरञ्जकपूियकं शिषयस्य ग्रहणं नूतनशिध्याश्रयणेनैि िीघ्रतया 

सम्भिशत। अत : छात्रकेशतितनूतनशिधीनां चयनमपेक्ष्यते। 
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1.पद्यशिक्षणशिधयः 

2.गद्यशिक्षणशिधयः 

3.व्याकरणशिक्षणशिधयः 

एतेषु शिशधषु व्याकरणशिषयान् पाठशयतुं व्याकरणशिक्षणशिधयः महिपुकुियशतत। 

भाषायाः अध्ययने व्याकरणशिक्षणं रोचकम् आकषयकं सगु्राह्यञ्च कतुं शिशभन्नशिधीनां प्रयोगाः प्राचीनकालाििे दियते 

स्म। अतः व्याकरणाध्ययन ं शिना संस्कृतस्य शनकृष्ट ं ज्ञानाशभिधयशयतुं न िक्यते। अतः शिक्षाशिशभः पररकशल्पताः 

प्रशतपादिताशै्चते शिधयो व्याकरणाध्यापनायोपकुियशतत।  

 

२. िोधपररशधः 

 नतूनशिधयः 

आधुशनकव्याकरणशिक्षणशिशधष्िेते प्राधातयेनव्यिशियतते १.प्रत्यक्षशिशधः  २.ह्युररशष्टक् शिशधः ३.भण्डारकरशिशधः 

४.अनौपचाररकशिशधः ५.अभ्यासशिशधः ६.पररयोिनाशिशधः ७.शनिियनशिशधः ८.आगमनशिशधः ९.शनगमनशिशधः १०. 

अशभिशमताशधगमशिशधः। 

एतेषु शिशधषु प्रकृतानुसतधान ेकेषाञ्चन आधुशनकशिधीनां पररचयः प्रस्तूयते। 

प्रत्यक्षशिशधः 

अयं नूतनशिशधः आङ्गलानां भारतागमनानततरं समभतू्। आङ्गलिनाः आङ्गलं शिना संस्कृतम् एिमेि इतरा भाषा न 

िानशतत स्म। अतः ते आङ्गलम् आङ्गलभाषया अध्यापशयतुं प्रायतत्न। िमेण भारतऽेशप प्रत्यक्षशिधेः प्रभािः अिायत। सा 

भाषा तया भाषयैि अध्याप्येत इशत प्रत्यक्षशिशधभयिशत। एषा पद्धशतः प्रायिः बहुत्र आङ्गलिालासु प्राचुयं िशृ्यते। 

ह्यरूरशष्टक् शिशधः 

ह्यूररशष्टक् इशत पि ंह्युररष्को (Heurisco) इशत ग्रीक्िब्िात् शनष्पनं्न भिशत। अस्यार्थयः ‘अहमशतिष्यािगच्छाशम’ इशत। 

अशस्मन् शिधौ छात्राः स्ियमेि तत्त्िमशतिष्यािगच्छशतत। शिक्षकः तिर्थं व्यिस्र्थापयशत। स तु केिलं मागयिियकरूपेण काय ं

करोशत, न त ुसिं शिषयं पाठयशत छात्रेभ्यः। तत्त्िाशन अिलोकशयतुं शनरीशक्षतु ंच अिसरः कल्पयशत। छात्राः शिशिधोपकरणाना ं

साहाय्येन तत्त्िातयिलोक्य शनयमं मूल्यभूतं तत्त्िं िा अिगच्छशतत। एतं  प्रर्थमतया Prof. H.E.  Armstrong  महोियः उपािानात्। 

शिधािशस्मन ्पञ्चसोपानाशन  सशतत -  

१.समस्यायाः प्रस्तािः, २.तत्त्िानां शनरीक्षणं, सारणीकरणञ्च, ३.पररकल्पना, ४.परीक्षणम्, ५. शनयमशनधायरणम्। 

भाण्डारकरशिशधः 

आङ्गेलेयानां भारते आगमनेन अस्माकं शिक्षाव्यिस्र्था क्षयमिाप। तेन शिक्षाक्षेत्र े महत ् पररितयन ं िातम्। आगतेषु 

पाश्चात्त्येषु काशनचन प्राच्यभाषासु अशभरुसच ं प्राििययन्। अतः एतान् संस्कृतभाषा ं शिक्षशयतु ं काशचिनुिािपद्धशतराशश्रता। 

अनया पद्धत्या व्याकरणं सरलीकृत्य भािाततरेणाभ्यासिारा शिक्षणं प्रािीयत। अमुमेिमागयमिलम्ब्य डा. सर. 

रामकृष्णगोपाल भण्डारकर महोियेन पाश्चात्यिममनुसृत्य व्याकरणानुिािशिशधमाशश्रत्य पुस्तकियं प्रणीतम्। तत्र 

मागोपिशेिका  इत्यशस्मन् पुस्तके ३१ पाठाः सशतत। ससं्कृतमशतिराततः प्रिशेिका इशत पसु्तके २६ पाठाः सशतत। 

अनौपचाररकशिशधः 

शिधािशस्मन् औपचाररकरीत्या नैि पाठ्यते। परं िुद्धोच्चारणं साधुिब्िज्ञानं शिभशक्तशलङ्गपुरुषिचनाना ं

व्यिहारोपायाश्च भाषािारा अध्यायतते। अस्यां पद्धतौ सरलात् 

करठनं प्रशत इशत शिक्षणसूत्रं प्रयुज्यते। 

अभ्यासशिशधः 

इयं प्रणाली अनौपचाररकशिशधरपेक्षया सुशिस्तृता भिशत। व्याकरणशनयमाना ं भाषायाम् अभ्यासिारा व्याकरणशिक्षणं 

सम्पाद्यते। ितयमानपाठ्यपुस्तकेषु इयं पद्धशतः अिलोक्यते। अनेन व्याकरणशिक्षणे सारल्यमनुभूयते। 

पररयोिनाशिशधः 

Jhon Dewey महोियस्य शिष्यः W.H. Kilpatric महोियः अस्य शिधेः प्रितयकः। सामाशिक पररिेिे संलग्नतापूियकं 

दियमाणा सोद्दशे्या प्रदिया पररयोिना। स्टीिेतसन् महोियने एिमुक्तम् – “प्राकृशतकिातािरण े समस्यात्मकप्रदियायाः 

समाधानातिषेणमिे पररयोिना भिशत। एिञ्च पररयोिनाशिशधना व्याकरणपाठं सठुु सम्पाद्यत।े” 



Shikshan Sanshodhan : Journal of Arts, Humanities and Social Sciences          ISSN: 2581-6241           Volume - 4,   Issue - 1,   Jan  – 2021 

Monthly, Peer-Reviewed, Refereed, Indexed Journal                                                                                                         Impact Factor:  3.589 

Received on : 10/01/2021                                                    Accepted on : 23/01/2021                                             Publication Date:  31/01/2021 

 

Available online on –shikshansanshodhan.researchculturesociety.org Page 43 

आगमनशिशधः 

आिौ उिाहरणमुक्त्िा तिनततरं शियमशनधायरणम् अर्थिा  लक्ष्यं प्रिश्यय लक्षणपररकल्पनं  नाम आगमनशिशधः भिशत। 

शिशधरयमाङ्गलभाषया  Inductive Method नाम्ना अशभधीयते। पिस्यास्य मूलपि ं ितयते  ‘Induce’ यस्यार्थो भिशत 

ऊहाकरणम्। केषाञ्चन समानांिानां शिशे्लषणं कृत्िा याः कल्पनाः कल्प्यतते तासा ं कल्पनाधारेण शनयमीकरणं भिशत 

आगमनम्। नाम उिाहरणाशन पररिील्य तत्तििुाहरणेषु अिलोदकतसाम्यताधारेण दकमशप शनयमशनधायरणमेि 

आगमनशिशधत्िेन व्यिशियते। इत्र्थम् उिाहरणाशन  प्रिश्यय तत्र तत्सम्बद्धसूत्रस्यागमनमेि आगमनशिशधः भिशत। लोके 

लक्ष्यमेि प्रर्थमगण्यम्। यतः व्यिहारमिलोक्यैि तस्य शनयमनं दियते। यर्था भाषायाः प्रिाहः मौशलकः। तस्याः 

शनयमनमनततरं व्याकरणिारा दियते। भतृयहररणा अप्युक्तम् – ‘असत्य ेित्मयशन शस्र्थत्िा  ततः सत्य ंसमीहते’ इशत। एतेन लक्ष्य ं

प्रर्थमं लक्षणं तिनुयाशय इशत फलशत। महाभाष्येऽशप लक्ष्यलक्षणे व्याकरणशमत्युक्तम्। िस्तुतः प्राचीनकालािारभ्य 

आगमनशिशधः िात्रियसंरचने ितयते। यर्था पाशणशनना व्याकरणिात्रियमागमनशिशधना प्रणीतम्। 

िोसफे लणे्डनमहोियनेैिं पययभाशष यत ्– “यदि छात्राणा ंपरुतः बहूशन उिाहरणाशन, तत्त्िाशन िस्तशून  िा   प्रस्तयुतत,े  ततः  परं  

शनयमाश्च   शनश्चीयतत,े   तर्हय  तत्र  आगमनशिशधरनसुययत   इत्यर्थयः। 

“We make use of the inductive method of teaching whom ever, we place before children a 

number of examples or objects then end devour to lead them to draw their own conclusions.” 

छात्राणामर्थयरशहते सूत्ररटणेऽशभलाषा न ितयते। परततु ते स्ियं दकमशप कतुयशमष्टमाणाः भिशतत। अतः शिधािशस्मन् शनयमा 

आिािेि नोच्यतते। परततु तत्सम्बद्धाशन उिाहरणाशन शलख्यतते। सिेषूिाहरणेषु सशन्नरीक्षणं िगीकृत्य कश्चन समानांिः 

कल्प्यते। तिाधारीकृत्य शनयमाः शनधाययतते। ततः कशल्पतं शनयमं पुनः उिाहरणेषूपयुज्य शिक्षकस्य सहयोगने छात्राः 

शिषयमिगच्छशतत। सिेयं प्रदिया आगमनशिशधररत्युच्यते। अयं मनोिैज्ञाशनकशिशधभयिशत। 
 

  ससं्कृतशिक्षण ेनतूनशिधीनामािश्यकता 

महर्षयपतञ्जशलना महाभाष्ये उक्तम् - ‘व्यक्ता िाक् िणयनात ् इमा व्यक्तािाचः’। इय ं भाषाशिक्षणे 

व्याकरणपाठनस्यापेक्षाशिषये चचाय बहकालािारभ्य प्रचलशत। सिंिशतिताब्ि ेप्रारम्भकाले एतस्य अशधकप्राधातयमागतम्। तेन 

भाषापठनस्य अतयांिानाम् अप्राधातयतं च समागतम्। व्याकरणाध्ययनाय न केिलं िात्रियज्ञानमेिापेक्ष्यते अशप त ुप्रायोशगक 

ज्ञानमपेक्ष्यते। अतः अनततरकाले पुनः व्याकरणं भाषाशिक्षणे अप्राधातयशिषयेषु अततिायतम्। दकततु व्याकरणं शिना भाषापठन ं

सम्पूणं न भित्यतः भािनया नुतनव्याकरणशिक्षण - भाषा शिक्षणपद्धतीनां स्िीकरोऽभित्। एिं सैद्धाशततकव्याकरणस्य 

(Formal Grammar) शिक्षणम् इत्युके्त केिलशसद्धाततानां शिक्षणं करणीयं िा उत कायायत्मकव्याकरणस्य (Functional 

Grammar) नाम प्रयोगोपयोशगनः व्याकरणस्य शिक्षणमपेक्ष्यते िा इशत शिषये शिित्सु मतभेिो िशृ्यते। छात्राणां कृत े

मनोिैज्ञाशनकिषृ्या एिम् अशभरुशचसंिधयनार्थं च कायायत्मकव्याकरणस्योपयोगः युज्यः इशत डा. आर. पी. पाठक महोियः 

अशभपे्रशत। पाठनीयव्याकरणांिाः छात्रेच्छानुगुणाः, भाषापठने अशभरुशचसंिधयकाः पाठ्यसामग्रीसम्बशतधनः च भिेयुः, एिं 

तस्य शिक्षणम् उशचतपाठ्यपद्धत्या च भिेत् । 

सस्कृतशिक्षणस्य व्यिस्र्था ईषभीन्ना। भारते संस्कृतस्य स्र्थानं ्वचशचत् शितीयभाषारूपण, तृतीयभाषारूपेण एिञ्च 

ऐशच्छकभाषारूपेण िा ितयत।ेअतः संस्कृतशिक्षणे तत्राशप संस्कृतव्याकरणशिक्षणे पाठनीयशिषयानां, पद्धतीनाम, उपकरणानां, 

पररशस्र्थतीनां च शिपये अत्यततश्रद्धा िातव्या। व्याकरणशिक्षणं कर्थं भिेदिशत शिपये Lynn Cameron अशभपे्रशत यत् - " 

Grammar can be taught without technical label " इशत। एिं संस्कृतव्याकरण शिक्षणमशप लाक्षशणकरीत्या न 

भिेत्। व्याकरणशिक्षणं भाषाशिक्षणस्र्थापररहारोऽङ्गः। िुष्कभाषाशनयमानां भाण्डागारः भिशत व्याकरणशमत्यतः 

व्याकरणस्य स्र्थानं नीरसशिषये अततभयिशत। व्याकरणशिक्षण व्यिस्र्थाशिषये Lynn Cameron ििशत - एिरस्ट् पियतारोहण ं

दकमर्थ ं कृतशमशत प्रश्न े सशत तिस्तीत्यतः इशत कैशश्चिकु्तम।् तित ् व्याकरणमशप भीमाकारपियतमस्तीत्यतः तत्पाठयशत इशत 

रीत्या न भिते ्व्याकरणपाठनरीशतः इशत। अतः कस्यामशप भाषायां िा व्याकरणशिक्षणािसरे अत्यशधकश्रद्धा िातव्या, तत्राशप 

संस्कृतव्याकरणशिक्षणािसरे। भाषापठनसतिभे उच्चप्रार्थशमकस्तरीयछात्राणां कृते व्याकरणशिक्षणम् अध्यापकेभ्यः एिं 

छात्रेभ्यश्च क्लेिपूणो शिषयः। यदि अध्यापकः उच्चप्रार्थशमकस्तरे एि छात्राणां मनशस संस्कृतव्याकरणपठने इच्छां, पठने 

अनायांसतां, सरलता, रुसचं, पे्ररणां च उत्पाियशत तर्हय अनततरकाले शक्लष्टशिषयाणां पठनेऽशप ते इच्छां, प्रयासञ्च अिश्यं 

प्रििययेयुः। अतः उच्चप्रार्थशमकस्तरीयछात्राणां  संस्कृतव्याकरणाध्यापनाय अत्यतताधुशनकाना,ं दियािीलयुक्तानाम्, 
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अशभपे्ररणापूणायनां च शिधीनां प्रयोगः काययः। नीरसयकु्तप्राचीनशनशष्ियात्मकशिधीनां प्रयोगेण छात्राः शनशष्ियाः एिम् 

अङ्कप्राप्तये कण्ठस्र्थीकरणादिनीरसदियािारा न केिलं व्याकरणपठने अशप तु ससं्कृत पठनेऽशप अशनच्छुकाः भिेयुः। 

तशन्निारणार्थयमेिं नूतनानाम ् अत्यतताधुशनकानां शिधीनां स्िीकारः अशनिाययः। अधुनासम्पूणयशिक्षाक्षेत्रे Active Based 

Teaching Methods नामसदियात्मक शिक्षणशिधीन् एि शिक्षणार्थ ं सिेऽशप शनर्ियिशतत। संस्कृतशिक्षणेऽशप 

सङ्गणकसहकृतपद्धतीनां, िीडाशिध्यादि नूतनशिधीनां प्रयोगः करणीयः। 

 

३. शिष्कषयः 

   संस्कृतभाषाशिक्षणसतिभ े पाठ्यशिषयानुगुणं शिक्षकाः यर्थोशचत आधुशनकशिशधचयनं कुयुयः। छात्राणां स्तरानुगुणं 

स्िीकृतशिशधः व्याकरणपठनपे्ररणािनकञ्च भिेत्। संस्कृताध्यापकेभ्यः आधुशनकशिधीना ं प्रयोगार्थं शििेषप्रशिक्षणव्यिस्र्था 

कल्पनीया। संस्कृतभाषाशिक्षणे नूतनशिधीनामुपयोगाय शिक्षकाः तत्पराः भिेयुः। संस्कृतव्याकरणादि शक्लष्टपूणयशिषयेषु 

शिक्षणसतिभे शिक्षकाः सदियात्मकशिधीना ं चयन ं कुयुयः। एतेषामुपयोगेन िरटलस्याशप संस्कृतशिषयस्य सारल्येनािगमनं 

भिेत् व्याकरणाध्ययनाशभरुशचश्च संिधेत्।  
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