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कालिदासस्य लिक्षािास्रपाण्डित्यम्   
 

िा. नीिाभ लिवारी 
सहायकाचाययः 

लिक्षािास्रलवभागः 
राण्रियसंस्कृिसंस्थानम् 

श्री सदालिवपलरसरः , पुरी  

 

'kks/kkys[klkj%& भारतीयशिक्षाक्षेते्र केवलं पाश्चात्यानाम् आदिशवादाशदकं शिद्धान्तम् आप्तवचनशिव पालयन्तः 
शिक्षािास्त्रत्रणः। वेदकालादारभ्य प्रचशलत ं भारतीय ं शिक्षाशिद्धान्त ं न्यकु्कवशस्त्न्त । एतादशृयां स्त्रितौ काशलदािरय 
शिक्षािारत्रवैदषु्यम् िवशत्र िुहुिुशहुः पशरचर्चयश आधशुनकाः भारतीयशिक्षापद्धतत प्रशत पे्ररणीयाः । 

eq[; 'kCn%& भारिीयं, वर्यः, स्वरः, िीक्षां, व्याख्यास्यामः, न्यायाःA| 
प्रशतपलं प्रशतपदञ्च शिक्षत ेिानवः। शिक्षयेम् आजीवनम् अजरत्रञ्च गशतिाना काशचत् प्रशिया । षड ्वेदाङे्गषु अन्यति ं

वेदाङ्गशिक्षशेत । तशैिशरयोपशनषशद ‘ॐ िीक्षां व्याख्यास्यामः’ इशत कृत्वा उकं्त यत् -वर्यः स्वरः। मारा बिम्। साम 
सन्िानः । इत्युक्तः िीक्षाध्यायः । िैत्तलरयोपलनषद् – िीक्षावल्ली – लििीयनुवाकः अिात् वेदाङ्गशिक्षायां वैशदकरवरवणाशद 
प्रशियायाः शवरतृत ं शववेचनं वतशत े । िवशप्रशतभायुतो कशवकुलगुरः काशलदािः वेदवेदाङ्गाशद  िारत्राणां शवचक्षणः 

आिीत्, नारत्यत्र कश्चन िन्दहेः । उक्तञ्च कुिारिम्भवे  -  
उद्धािः प्रर्वो  यासां न्यायैण्स्रलभरूदीरर्म् । 

कमययज्ञः फिं स्वगयस्िासां त्वं प्रभवो  लगराम् ।।1 

अरय शलोकरय टीकायां िशिनािः शलखशत – 
‘नीयन्िे एलभः अथयलविेषाः इलि न्यायाः स्वराः । उक्तञ्च स्वरलविेषादथयप्रलिपलत्तः यासां लगरां लरलभः न्यायैः 

उदात्तानुदात्तरस्वलरिैः उदीरर्मचु्चारर्म्’।  
अत्र काशलदािरय न्यायिारत्रवैचक्षण्यने िह शिक्षा वेदाङ्गज्ञानिशप उदािाशदरवरशववेचनेन शिद्धिवे । 

पशयािो वय ंकाशलदािेन िालशवकास्त्ननशिते्र शलशखतम् एनं शलोकम् – 
 

एकैश्वये ण्स्थिोऽलप प्रर्िबहुफिे यः स्वयं कृलत्तवासा 
कान्िासंलमश्रदेहोऽप्यलवषयमनसां यः परस्िाद्यिीनाम् । 

अरटालभययस्य कृत्स्नं जगदलप िनुलभर्ब्रिभ्रिो नालभमानः 
सन्मागािोकनाय व्यपनयिु स  बस्िामसीं वृलत्तमीिः ।।2 
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पुरार्लमत्येव न साधु सवयं न चालप काव्यं नवलमत्यवद्यम् । 
सन्िः परीक्ष्यान्यिरद्भजन्िे मूढः परप्रत्ययनेयबुलद्धः ।।3 

 
 

शिक्षाजगशत उशक्तशरय ं प्रवृशििद्भभ्यः िवेभ्यः शचरं रिरणीयाः । िम्प्रशत वय ं शिक्षायां पाश्चात्यानाम् अन्धानुकरणं 
कुवशन्तः रवप्रार्चयशिक्षापद्धतत शवरिृत्य िकैालेपुत्राणां शनिाणे रताः रिः । अद्यत्वे आवशयकशिद ं यत् काशलदािरय 
शिक्षािारत्रवैदषु्य ंपशरिील्य वतशिानशिक्षापद्धतौ तरय ििावेिः अरिाशभः प्रकल्पनीयः । 

 
काशलदािेन शिक्षािीनां ििक्षे “आज्ञा गुरुर्ा ह्यलवचारर्ीया” िदिृः आदिशः उपरिाशपतः । तने शिक्षोद्दशेयानां 

शिक्षािम्बद्धिंरकाराणां शिक्षकछात्रयोः व्यशक्तत्वरय च िुगभीरं शनदिशनं रवकाव्य ेयत्र-तत्र कृतम् । तच्च अत्र शववेर्चयत े 
 

लिक्षोद्दशे्यम् – 
 काशलदािः कियशत यत् – शिक्षायाः   उद्दशेय ंजीशवकोपाजशनम् एव नास्त्रत, अशपतु शिक्षा जीवनं पशवतं्र कतुश ं
शवभूषशयतुञ्च शनतान्तिावशयकी । पावशती जन्िप्रिङे्ग काशलदािः शहिालयरय प्रिंिायां कियशत यत् शहिालयः पावशत्या  

तिवै शवभूशषतः यिा रवगशः गङ्गया, शवद्वानपुरषः िंरकारयुक्तवाण्या च । 
प्रभामहत्या लिखयेव दीपण्स्रमागययेव लरलदवस्य मागयः । 
संस्कारवत्येव  लगरा मनीषी िया स पूिश्च लवभूलषिश्च ।।4 

 

अतः काशलदािोऽशप िम्पूणशजीवनं पशवत्रशयतु ंशिक्षां िाधनत्वेन िन्यत े। उपशनषत्िु शिक्षोद्दशेय शवषय ेयत् 
कशितम् – तच्च अङ्गीकृत्य काशलदािोऽशप रवकाव्यरय आत्ितत्वरूपणे पशरपोषयशत । यिा – 

लवद्याञ्चालवद्याञ्च यस्ििदेोभयँ स ह । 

अलवद्यया मतु्युं िीत्वा लवद्ययाऽमिृमश्निेु ।।5 

 

इशत भावम् अङ्गीकृत्य शवद्योपािकः काशलदािः कियशत यत् – 

 ‘लवद्यामभ्यसनेनैव प्रसादलयिुमहयलि’ ।6 

 

िारत्रीयशवद्या यावत् व्यवहारे नायाशत, तावध्ययनं केवलं िब्दानां प्रपञ्चिातं्र वतशत े।  यिोक्तम् – 

‘िब्दजािं महारडयं लचत्तभ्रमर्कारकम्’ 

 

अतः अध्ययनरय व्यवहारेण िािञ्जरयिवे तरय वारतशवकोद्दशेय ं वतशत े । काशलदािः शिक्षायाः परिोद्दशेयं 
िोक्षप्रास्त्प्तशरशत िन्यत,े परञ्च व्यावहाशरकोद्दशेयाशन अशप तने न गौणी कृताशन । अतः लौशकक पारलौशककी च शवद्यां 
अभ्यरय जीवनरय िािशक्यिवप्िमु् अशभलषशत काशलदािः । 

 

लिक्षासम्बद्धसंस्काराः – गृह्यिूते्रषु यषेां िंरकाराणां शवधानं वतशत े - तषेांिंशक्षप्त पशरचयः काशलदाििंरकृतीषु अशप 
वतशत े। यद्यशप काशलदािकृतयः धिशग्रन्िाः न िस्त्न्त । तिाशप यत्र यत्र बालकानां, शवद्यार्थिनाञ्च वणशनम् आयाशत तत्र तत्र 
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काशलदािेन िंरकारेष्वशप अवधानं कृतम् ।  िारत्रदषृ्या यशद बाल्यकालः िुिंरकृतः भवेत् चते् जीवनं िुिंरकृत ं
भवत्यवे । अन्तः करणचतुष्टयरय प्राधान्यदषृ्या िंरकारशवधानं तदनुशिक्षाशवधानं भारतीयशचन्तने प्रशतपद ंप्राप्यत े। 

यिा –  
“मनोबुलद्धरहङ्कारलचतं्त करर्मान्िरम् । 

संियो लनश्चयो गवयः स्मररं् लवषया  इमे” ।।7 

 
 

िैिवावरिायां -  शचिरय प्राधान्य ं भवशत, शचिप्राधान्य े रिरणं िरलिवे िनोशवज्ञानशिद ं िनशि शनधाय ऋशषशभः 
िैिवावरिायां शवद्यारम्भिंरकाररय शवधानं कृतम् । िंरकारेऽस्त्रिन् अक्षरज्ञानं शलशपज्ञानञ्च कारयत े।  
काशलदािः कियशत यिा नदीिाशित्य वाशरशधिवाप्तु ंिक्यत ेतिवै शलशपशिक्षया वाङ्िय ेप्रवेष्टंु िक्यत े। 

 

स वृत्तचिूश्चिकाकपक्षकैरमात्यपुरैः सवयोलभरण्न्विः । 
लिपेययथावद्ग्रहरे्न वाङ्मयं नदीमुखेनेव समुद्रमालवित् ।।8 

 

शवद्यारम्भ िंरकारोऽय ंशििोः िारत्रप्रवेिात् प्राक् अक्षरज्ञानािशम् अतीविहत्वपूणशम् । अत्र रघोः शवद्यारम्भिंरकाररय 
उिेखः काशलदािेन शलशपग्रहणिंज्ञया कृतः । नािकरणे वैशभन्न्य ं भवेत् शकन्तु िियरय फलरय च िम्बन्धे 
काशलदािरय शिक्षािारत्रज्ञतां धिशिारत्रज्ञताञ्च प्ररफुटत्यत्र । 

िंरकारेषु शवद्यारम्भानन्तरम् उपनयनिंरकारः शिक्षािम्बद्ध िंरकारेषु प्राधान्य ं भजत े । पाशणशनना अरयापरं नाि – 
आचायशकरणशिशत प्रशतपाशदतम् । 

सम्माननोत्सञ्जनाचाययकरर्ज्ञानभृलिलवगर्नत्ययेषुलनयः ।9 

 

अिात् गुरूणा अध्यापनाय छात्ररय शिष्यभावेन रवीकरणिवे उपनयनशिशत । काशिकाकारः अशप इत्ि ंिििशयशत – 

‘स्वीकरर्मेव उपनयनस्य धात्वथयः’10 

ब्रह्मचाशरणः ग्रहणिवे उपनयनशिशत  अिवशवेदऽेशप शनगशदतम् –  
आचायय उपनयमानो िह्मचालररं् कृरु्िे गभयमन्िः । 

िं रारीण्स्िस्रं उदरे लबभर्ब्रि िं जािं द्ररटुमलभसंयण्न्ि देवाः ।।11 

 

अिात् आचायशः रवज्ञानरूपीिरीरगभ ेउपनयिानं छातं्र धारयशत । अत्र गुरूशिष्ययोः शवशिष्टः कश्चन िम्बन्धः ऋशषशभः 
प्रशतपाशदतः । रघुवंिे काशलदािः रघुशवषय ेकियशत यत् अिौ ब्रह्मचयशरय शनयिान् पशरपाल्य अरत्रशवद्यां शपतुः अपठत् 
। 

त्वचं स मेध्यां पलरधाय रौरवीमलिलक्षिास्रं लपिुरेव मन्रवत् । 
न केविं िद्गरुु रेकपार्ब्रथवः  लक्षिावभूदेकधनुधयरोऽलप  सः ।।12 

अशप च – 

अथोपनीिं लवलधवलिपश्चिो लवलनन्यरेुनं गुरवो  गुरुलप्रयम् । 

अबन्ध्ययत्नाश्च वभूवुरर िे लिया लह वस्िूपलहिा प्रसीदलि ।।13 
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तिवै वेदारम्भििावतशनाशद शिक्षािम्बद्धिंरकारेषु काशलदािरय वैचक्षण्य ंशिद्धिवे । 

 

लिक्षकः – बोधकः, शिक्षकः बोध्यो शिष्यः इत्युभय ं शिक्षणरय यििे कल्पत े । प्रिरतशिलया िेष्ठशिल्पीना शनर्थित ं
शिल्पशिव उििाध्यापकेन िुयोनयशिष्य े शवन्यरय ं ज्ञानं िवोत्कृष्टताम् अवाप्नोशत  । िालशवकास्त्ननशित्रनाटके 
पशरव्राशजकािाध्यिने काशलदािः िाधशुिक्षकरय रवरूपं प्रशतपादयशत । 

 

ण्श्िरटा लिया कस्यलचदात्मसंस्था  संिाण्न्िरन्यस्य लविेषयकु्ता । 

यस्योभयं साधु स लिक्षकार्ां धुलर प्रलिरठापलयिव्य एव ।।14 

 

शलोकोऽय ं िुयोनयशिक्षकरय िम्पूणशं रवरूपं शचत्रयशत । करयशचद् शिक्षकरय शवषयज्ञानं पशरपूणशं वतशत,े परञ्च अिौ 
शिष्यषुे रवज्ञानं िंिािशयतु ं प्रभाविाली नैव भवशत । तिवै केचन शवषयरय गभीरं ज्ञानं शवना अशप रवाशधगतशवषयं 
शिष्यषुे िंिािशयतु ं शनष्णाताः भवस्त्न्त । शद्वधाशिक्षकाः शलाघनीयाः एव परं िवोििाः इशत वकंु्त न िक्यत े । अतः 
काशलदािेन भशणतम् यरयोभय ं अिात् शवषयज्ञानं, िंङ्िािणकौिलञ्च िः उििः अध्यापकः । अद्यत्वे छात्रः यशद 
शवषयं िम्यनतया नाशधगर्चछशत अशप च तरय पशरणािः उििः नैव भवशत चते् शिक्षकः कियशत यत् छात्ररय िनः एव 
नास्त्रत, छात्ररय वौशद्धकक्षिता उििा नास्त्रत । शवषयसे्त्रिन् काशलदािरय ितिस्त्रत यत् छात्ररयारय दोषरय कारणं 
शिक्षक अशप यिा िंवादऽेस्त्रिन् - 

देवी – यदा पुनमयन्दमेधा लिरया उपदेिं मलिनयण्न्ि िदाऽऽचाययस्य न दोषः । 
राजा – देवी ! एवमापठ्यिे । लवनेिुरद्रव्यपलररहोऽलप बुलद्धिाघवं प्रकाियिीलि ।15 

 

अनेन रप्ष्टं यत् छात्ररय क्षितानुरूपं रूर्चयानुरूपम् अशभवृत्यानुरूपञ्च शिक्षा यशद तरि ै नैव दीयत े चते् अध्यापकरय 
दोषोऽयम् । रपष्टं यत् – शिक्षकेण छात्ररय िवशशवधपूवशज्ञानं िुशवशचन्त्य तरय शिक्षणं कतशव्यम् । आचायशरय िािर्थयशम् 
योनयशिष्यःै एव प्रकाशयत े । आचायाणां ज्ञानं न केवलं जीवकाय ै अशपतु िन्दभानुगुणं रवप्रशतभाप्रकािनाय िोक्षम् 
अवाप्तय ेच कल्पत े। अन्यिा िः ज्ञानपण्यः गुरूः वशणक्िदिृः जीवशत उक्तञ्च – 

िब्धास्पदोऽस्मीलि लववादलभरोण्स्िलिक्षमार्स्य परेर् लनन्दाम् । 

यस्यागमः केविजीवकायै  िं ज्ञानपडयं वलर्जं वदण्न्ि ।।16 

अतः केवलं वाशणज्यवत् अध्यापनं नैव कतशव्य ंआदिशशिक्षकेण ।  
छारः – अिवशवेद ेकशित ंयत् – 

ब्रह्मणः अनुिािने आचरणिीलः ब्रह्मचारी  द्यलुोकं भूलोकञ्च रवानुकूलं शनिाशत । दवेाः तस्त्रिन् शनविस्त्न्त । 
अि चािौ आचायशरय पशरपूणशतायाः हतुेभशवशत । 

िह्मचारीस्र्श्चरलि रोदसी उभे िण्स्मन् देवाः संमनसो भवण्न्ि । 
स दाधार पृलथवीं लदवं च स आचाययः िपसा लपपर्ब्रि ।।17 

  
छात्राः ब्रह्मचयशरय पालनं कुवशन् शिक्षायाः िफलताय ै यतत े रि । ब्रह्मिुहुत े जागरणं शत्रकालिंध्यादीनां शनयिानां 
पशरपालनरय वणशनं काशलदािेन बहुत्र कृतम् ।  कुिारिम्भवे िङ्कररय िुखात् िन्ध्यावन्दनरय शकयत् िुन्दरं वणशनं 
वतशत े – 

अलद्रराजिनये िपण्स्वनः  पावनाम्बुलवलहिाञ्जलिलियाः । 
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िह्म गूढमलभसंध्यमादिृाः िुद्धये लवलधलवदो  गृर्न्त्यमी ।।18 

 

पावशतीं कियशत िङ्करः िवशशियाज्ञातारः तपस्त्रवनः पशवत्रजलेन िूयाय िन्ध्याकाले अर्घयशं िम्प्रदाय आत्ििुद्धये 
उपांिुजपं कुवशन्तः िस्त्न्त । 

अशप च – 

वनान्िरादपुावृतै्तः सलमत्कुिफिाहारैः । 
पूययमार्मदशृ्याण्ननप्रत्यदु्यािैस्िपण्स्वलभः ।।19 

 

अथात् – िन्ध्याकिशणे ब्रह्मचाशरणः िशितकुिादीनां िङ्कलनं रवय ं वनं गत्वा कुवशस्त्न्त रि । अिात् छाते्रण रवरय 
िवाशण कायाशण रवयिंम्पाद्य अध्ययनं कतशव्यशिशत भावः काशलदािरय । अद्यत्वे छात्राणां हरत े िवशशवधिौशवध्यम् 
अशभभावकाः कल्पयस्त्न्त । तने छाते्रषु आत्िशनभशरतायाः आत्िशवश्वािरय च अभावो दशृयत े। काशलदािरय ितानुिारं 
रवावलम्बलनं छात्ररय कृत े शिक्षाप्राप्तय े अत्यावशयकं वतशत े । छातै्रः िवशदवै ज्यषे्ठानां आज्ञा पालनीया तनैेव तरय 
िवशशवधोन्नशतः  िक्यत े। उक्तञ्च – 

स िुश्रवुान्मािलर भागयवेर् लपिुर्ब्रनयोगात्प्रहृिं लिषित् । 

प्रत्यरहीदरजिासनं िदाज्ञा गुरूर्ां ह्यलवचारर्ीया ।।20 

 

कदाशचत् छात्राः शवषिपशरस्त्रितीषु कायशम् आिाध्यम् इशत शचन्तयन्तः व्याकुलाः भवस्त्न्त । अिाध्यिशप िाधशयतु ंिवशत्र  
अविराः भवस्त्न्त एव छात्रान् पे्ररयशत िूशक्तशरयम् –  

 

अथवा भलविव्यानां िारालर् भवण्न्ि सवयर ।21 

          
 

एतादिंृ िकारात्िकं शचिनं कायशशिद्धय ेपि ंप्रदिशयशत । कतशव्यशनरताः छात्राः रवप्रयत्नेन शकिशप िाधशयतु ंिक्नुवस्त्न्त 
। भानय ंप्रयत्नशे्चशत उभय ंतक वा न िाधयते् । 

 

सिां लह संदेहपदेषु वस्िुषु प्रमार्मन्िः  करर्प्रवृत्तयः ।22 

 

 
 

 

 

 

जगत्यस्त्रिन् वहुत्र िस्त्न्दनधपशरस्त्रितीषु पतािः, पररपरं शवरोशधनो शनयिाः  बहुशवधकिनं बहुितुिशप िंियविात् 
िनः आन्दोलयशत । इद ंवा तद् वा वारतवं रयाद् इशत प्रिाणिस्त्न्वषशत । ित्िु पररपरं शवरोधषुे शकिशप न प्रभवशत चेत् 
तिा स्त्रितौ ितां छात्राणां िन्तः – करणप्रवृियः परिप्रिाणं इशत आचषृशत ेकाशलदािः । 

 

अद्यत्वे भारतीयशिक्षाक्षतेे्र केवलं पाश्चात्यानाम् आदिशवादाशदकं शिद्धान्तम् आप्तवचनशिव पालयन्तः 
शिक्षािास्त्रत्रणः। वेदकालादारभ्य प्रचशलत ं भारतीय ं शिक्षाशिद्धान्त ं न्यकु्कवशस्त्न्त । एतादशृयां स्त्रितौ काशलदािरय 
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शिक्षािारत्रवैदषु्यम् िवशत्र िुहुिुशहुः पशरचर्चयश आधशुनकाः भारतीयशिक्षापद्धतत प्रशत पे्ररणीयाः । कििशप कशठनतपिा 
दतै्यबलेन शिक्षाव्यवरिायां रवशिद्धान्तः पुनः प्रशतष्ठापशयतव्य एव । 

 उपयुशक्तिंशक्षप्तशववेचनेन रपष्टशिद ं  यत् िहाकशवकाशलदािरय शिक्षािारत्रपास्त्ण्डत्य ं  शनतान्तिुपादयेम् 
उत्िाहवधशकञ्चास्त्रत । िहाकवेः शिक्षािम्बद्धशचन्तनं िाम्प्रशतके प्रजातन्त्रास्त्त्िके काले िवेभ्यः वगेभ्यः शनतरािुपयोगी 
वतशत े! इशत िम्  । 
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