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गद्यशिक्षणस्वरुपसमीक्षा  

डा.नीलाभशिवारी  

सहायकाचाययः  

राशरियसंस्कृिसंस्थानम ् 

श्रीसदाशिवपररसरः, पुरी  

 
 

अपाद ्शब्दस्य प्रयोगेण गद्यस्य स्वरूपं निर्ाारयनि सानिनययकः दनडिमिोदयः । यस्य रचिायां छन्दशास्त्रस्य गण- मात्रा- यनि- 

इययादीिां प्रयोगो ि भवनि, ये च बार्ामनप ि जियनन्ि िि् गद्यम् । शब्दार्ायकु्तभाषासमिूस्य सामान्यकर्ोपकर्िेि यनन्िगद्यिे िि् गद्यम।् 

अर्ााि ्आचायानवश्विार्ः वदनि यि ्छन्दबन्र्िीिा शब्दार्ायोजिा गद्यमनस्ि । 

उक्तमनस्ि गद्यं कवीनां शनकषं वदशति गदं्य कवीिां कनवयवस्यार्ारः अनस्ि । गदं्य कवीिां नवद्वत्ां प्रनिपादयनि। गद्यसानिययं 

दृष््टवा वकंु्त शक्यिे यि ् कस्य कीदृशं गभीरज्ञािं नवद्यिे इनि । गद्यलेखिसमये सावर्ािेि भाव्यम।् कर्नमययकेु्त गदं्य व्याकरणदृष््टया, 

भावप्रकाशिदृष््टया वा मियवपणू ं नवनशष्टसानिययं भवनि। अिः गद्यसानिययस्य श्रेष्ठयवं समाजे दरीदृश्यिे । संस्कृिसानिययवाङ्मय े

गद्यसानिययस्य प्रयोगः प्रारनभभककालाि ्नवद्यिे । गदं्य वेदषे्वनप दृश्यिे यर्ा ब्राह्मण- आरडयक- उपनिषदर्न्रे्ष ुच । िैनत्रीयसंनििायामनप 

गद्यस्य निदशािं प्राचयुेण प्रययवलोक्यिे। उपनिषनद पद्यािाम ्अपेक्षया गद्यस्वरूपमनर्कं सनुवस्ििृं वत्ािे इनि । 

गद्यनमनि शब्दः गद ् र्ािोः निगािः, यस्यार्ाः स्पष्टवचिनमनि । अर्ााि् स्पष्टपठिं यत्र भवनि िि ् गद्यसानिययम।् 

आचायानवश्विार्मिेि वृत्तबतधोऽशझििं गद्यम ् (सा.द.6/330) छन्दबन्र्रनििशब्दार्ायोजिं गद्यम।् काव्यादशे आचायादडिी कर्यनि 

अर्ादः पदसन्िािो गद्यम ् (काव्यादशाः 6/23) अर्ााि ् सबुन्िनिङ््न्िप्रयकु्तपदसमपदाये गंगायात्रानदनिपािपदस्याभावः गद्यम।् कोशकाराः 

वदनन्ि स्पष्टः अिलङ््कृिभाषायां शब्दार्ाः इययस्य उपयोगो यत्र भवनि िि ्गद्यम ्। अरबी िर्ा च उदुाभाषायां गद्यस्य िाम ‘अस्र’, अर्ााि ्

‘इबारि’ इनि। ‘िज्म’ इययस्य नवपरीिः भावः गद्यनमनि । गद्यसानिययस्य निमााण ं सावर्ािेि कत्ाव्यम।् कनव स्वगणुशैलीं नवनियोज्य 

गद्यसानिययस्य निमााणं करोनि । 

संस्कृिगद्यसानिययस्य उयपनत्ः वैनदककालादवे अभवि ्। कृष्णयजवुेद,े ब्राह्मण,े उपनिषनद च गद्यस्वरूपं प्राप्यिे । निरुक्तवेदाङ््गे, 

मिाभारिे च गद्यरचिा प्राप्यिे । पिञ्जलेः नवश्वनवख्यािं मिाभाष्यं गद्यशैलयाः उयकृष्ट ंनिदशािनमनि बरु्ैः अङ््गीनियिे। श्रीमद्भागविे िर्ा 

च नवष्णपुरुाण ेअनप गदं्य प्राप्यिे । 

 

ससं्कृिगद्यसाशहत्यम ्– 

❖ वैनदकगद्यम ्– गद्यनमदम ्अिीवसारलयेि स्वभावं प्रकाशयनि। अत्र गद्यस्वरूपं समासरनििम ्उपमाद्यलङ््काररनििञ्च वत्ािे । 

❖ लौनककं गद्यम ्– अस्य त्रयः भागाः सनन्ि। यर्ा – 

• पौराशणकगद्यम ्– 

पौरानणकगदं्य मिाभारिे श्रीमद्भागविे नवष्णपुरुाण ेच प्राप्यिे । 

• िास्त्रीयगद्यम ्– 
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शास्त्रीयगद्यम ् शब्दमार्युं ि प्रनिपादयनि। अत्र नसद्धान्िाः पणूारूपेण प्रनिपानदिाः सनन्ि । अत्र उदािरणं पिञ्जलेः 

मिाभाष्यं, आचायाशङ््करस्य ब्रह्मसतू्रभाष्यम ्इनि । 

• साशहशत्यकगद्यम ्– 

 काव्यस्वरूपवि ् अस्य आिन्द ं प्राप्यिे अिः काव्यिाभिा व्यवनियिे । एिि ् गद्यकाव्यम ् इनि उच्यिे। प्रारनभभकदशायां दडिी-सबुन्र् ु -

बाणभट्टादीिां कवीिां रचिास ुगद्यस्वरूपं प्राप्यिे इनि। 

 

गद्यस्य शविेषिाः – 

1. संस्कृिवाङ्मये गद्यस्य नवशेषिा अनस्ि अस्य संनक्षप्तिा। अन्यासु भाषास ुयि ्एकपटुकेि भवनि िि ्अत्र एकस्यां पंक्तौ एव 

वकंु्त शक्यिे । एका एव पंनक्त सभपणूानववरण ंप्रनिपादयनि। 

2. संस्कृिगद्यमाध्यमेि अिपु्रयकु्तव्याकरणस्य ज्ञािं सषुु्ठरूपेण छात्राः प्राप्िवुनन्ि। यर्ा – वाक्यसंरचिा- उपसगा – प्रययय-सनन्र्- 

समासदीि ्सारलयेि ज्ञास्यनन्ि इनि । 

3. संस्कृिवाङ्मये एव केवलं गद्यपद्ययोः नमश्रण ंकृयवा काव्यरचिा नियिे इययिः अत्र द्वयोः ज्ञािं प्रारनभभकरूपेण प्राप्तु ंशक्यिे । 

4. संस्कृिगद्यमाध्यमेि भाविायाः अनभव्यनक्तः सषुु्ठररयया किुं शक्यिे । सः भावः मािवािां नवनशष्टारे् भवि ुअर्वा सामान्यारे् 

भवि ुइनि . 

5. संस्कृिगद्यसानियय ेअनप पद्यसदृशी सरसिा सरलिा च नवद्यिे । नविा छन्दसा अनप मार्यूं प्रनिभािीनि। अिः कादभबरी, 

वासवदत्ा, दशकुमारचररिम ्इययानदगद्यकाव्यनमययचु्यिे (Lyrical Prose) । 

6. संस्कृिगद्यमाध्यमेि दाशानिकवैज्ञानिकित्त्वािामयुपनत्ः भवनि िादृशािां गद्यािां ज्ञािं अिायासेि प्राप्तु ंशक्यिे । 

गद्यशिक्षणस्योदे्दश्याशन – 

•  भाषाित्त्वािां ज्ञािं यर्ा – उच्चारणस्य, वत्ािीिाम,् अर्ास्य, सन्र्ेः, समासस्य, प्रकृनिप्रययययकु्तशब्दािां च ज्ञािम।् 

•  नवषयवस्िजु्ञािं यर्ा- सांस्कृनिकम,् पौरानणकम,् व्याविाररकम्, वैज्ञानिकम,् सामानजकम,् राजिैनिकं च नवषयवस्ििुां ज्ञािम।् 

•  अर्ारिणायमक-अवबोर्ायमककौशलािां नवकासः। यर्ा- श्रयुवा अर्ारिणमर्वा पनठयवा अर्ारिणम।् 

•  अनभव्यक्ययायमक -अनभरुच्यायमक - अनभवयृयायमककौशलािां नवकासः । 

•  कर्ामाध्यमेि चररत्रनिमााणम,् कलपिाशके्तः नवकासः, नववरणशैलयाः पररचयः च। 

• सन्दभावणािेि वणािाशैलयाः नवकासः, प्राकृनिकनवषयेष ुपे्रमभाविायाः जागरणम।् 

•  जीविीवाचिेि भिूकाले नस्र्िािां वीराणां मिापरुुषाणां नवषये ज्ञािम,् चररत्रनवकासाय पे्ररणा, जीविस्य सवाश्रेष्ठादशाािां ज्ञािम,् 

निबन्र्पाठिेि नजज्ञासायाः नवकासः, बौनद्धकशके्तः नवकासः। 

• िाटकेि िाट्यकलायाः ज्ञािम,् सभभाषणपद्धययाः पररचयः, संवेगािां ज्ञािम,् रसािभुनूिः, आिन्दािभुनूिः, िाटकानभियेि 

आयमानभव्यनक्तः। 

• गद्यनशक्षणिे मािनसकशके्तः सजािाशके्तश्च नवकासो भवनि। 

• गद्यनशक्षणद्वारा व्याकरणित्त्वािां नवशे्लषण ंज्ञािुं शक्िमुः। 
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सभप्रनि नवनवर्स्िरेष ुगद्यनशक्षणस्य उद्दशे्यानि अवलोकयामः – 

शवशिष्टगद्यिैलीनाम ्उदे्दश्याशन- 

❖ कर्ानशक्षणम-्  

 कर्ायाः ज्ञािम ्, कलपिाशके्तः नवकासः , चररत्रनिमााणम ्, कर्ाकर्िशैली पररचयः च | 

❖ वणािनशक्षणम ्–  

 प्रकृनिं प्रनि पे्रमोयपादिम,् प्राकृनिक सौन्दयावणािक्षमिोयपादिं च | 

❖ जीविपररचयनशक्षणम-्  

 मिापरुूषाणां पररचयप्रदािम ्, चाररनत्रक नवकासः , जीविमलूयािां ज्ञािकरण ंच |  

❖ निबन्र्नशक्षणम-्  

 नवषयस्य पररचयप्रदािम,् नजज्ञासायाः नवकासः , बौनद्धकशके्तः संवर्ािम ्, नवचारनवशे्लषणक्षमिायाः नवकासः च | 

❖ िाटकनशक्षणम ्– 

 िाटकशैलयाः पररचयप्रदािम,् संवादपद्धययाः पररचयः, आयमानभव्यक्तये अवसरप्रदािम,् आिन्दािभुनूिः, 

संवेगप्रकटीकरणशैलयाः पररचयः च | 
 

गद्यपाठस्य प्रकारौ – अध्ययिदृष््टया गद्यपाठािां नवभाजिं नद्वर्ा कत्ुं शक्यिे । िच्च- 

1. गहनाध्ययनगद्यपाठाः – अत्र वणािं जीविवतृ्ान्िः, यात्रासंक्षेपणम,् निबिर््ादयः शैलयः सनभमनलिाः भवनन्ि । एिेषां पाठािां 

उद्दशे्यानि भवनन्ि यि ्– अर्ारिणम,् नवषयवस्िजु्ञािम,् भानषकित्त्वािां ज्ञािम,् वाचिम,् रुनचः, अनभरुनचः अनभवनृत्श्च ।  

2. सरलाध्ययनगद्यपाठाः – छात्रेष ुपठिरुचेः नवकासाय, दु्रिगयया मौिवाचिसामर्थ्योयपादिाय च एिे पाठाः भवनन्ि । एिेष ुकर्ाः, 

संवादाः, िाटकम ्इययादयः प्रार्ान्यं भजन्िे । एिेषां पाठािाम ्उद्दशे्यानि भवनन्ि यि ्अर्ारिणम,् स्वररिणम,् 

केन्द्रीयभावावबोर्ः, चाररनत्रकनवकासश्च । 

 
गद्यशिक्षणप्रणाली- 

 

गद्यस्य नशक्षण ंसामान्यं िानस्ि अनिनवनशष्ट ंविािे | गद्यनशक्षणावसरे केषाञ्चि सकू्ष्माशांिां नचन्ििम ्आवश्यकं विािे | िेषाम् 

अशंािां ज्ञािािन्िरमेव कश्चि् गद्यनशक्षणे प्रवीणः भनविमु ् अिानि | गद्यनशक्षणस्य प्रणालीद्वयस्य चचाा अत्र भनवष्यनि 

व्यविारवादार्ाररिप्रणाली अनप च रचिावादार्ाररिप्रणाली।  

❖ व्यविारवादार्ाररिप्रणाली- 

इयं प्रणाली प्रायः बिुकालाि ्भारिे संस्कृिनशक्षणाय प्रचलनि। अस्याः मखु्यांशाः सनन्ि- वाचि ंव्याख्या नवचारनवशे्लषणञ्च | 

एिेषां नववरणम ्एवं प्रकारेण द्रषु्ट ंशक्िमुः- 
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वाचनम ् व्याख्या  शवचारशवशे्लषणम ् 

• आदशावाचिम ् 

• अिवुाचिम ् 

• मौिवाचिम ् 

• शब्दािां व्याख्या 

• वाक्यािां व्याख्या 

• सकू्तीिां व्याख्या  

• अिचु्छेदव्याख्या  

• वाक्यनवचारनवशे्लषणम ् 

• अन्िका र्ानवचारनवशे्लषणम ् 

• रचिानवशेषनवचारनवशे्लषणम ् 

 

सोपानाशन- 

अध्यापिकाले प्रायः गद्यस्यैव नशक्षणमानर्क्येि भवनि, अिः गद्यनशक्षण ेिमबद्धिा स्पष्टिा उद्दशे्यपनूत्ाक्षमिा च नशक्षकस्य भवेदवे । 

अत्र वयं संस्कृिगद्यनशक्षणस्य प्रचनलिप्रनियायाः अध्ययिं नकनञ्चि ्कुमाः । कक्षायां प्रवेशकरणादारभ्य बनिरग्मिपयान्िं करं् छात्राः 

उयसाि ंसनियिां च प्रदश्या अनर्गमं कत्ुं शक्िवुनन्ि िदरं् वयं सोपाििमेण चरच्ां कुमाः ।  

1. कक्षारभभः – प्रवेशािन्िरं छात्रैस्सि अनभवादिं सभपाद्य अध्यापकः श्यामफलके नवषय- पाठस्य िाम, नदिाङ््कादीि ्

प्रारनभभकनबन्दिू ्नलखनि । लेखिसमये अनप मौिं ि भवेि ्नशक्षकः । छात्रैः सि ह्यस्ििाध्यानपिनवषयस्य वा अन्यां कानचि ्

सिजचचां कुयााि ्।  

2. उद्दशे्यानि – ‘ प्रयोजिमुनद्दश्य ि मन्दोSनप प्रवत्ािे’ चेि ्करं् नशक्षकः पाठनयिुं शक्ष्यनि । अिः उद्दशे्यािां प्रकारद्वयमनप 

अध्यापकेि ध्यािव्यम ्। िच्च-  

➢ सामान्योद्दशे्यानि – एिानि उद्दशे्यानि एकनस्मि ्कालांशे प्राप्तु ंयोग्यानि िैव भवनन्ि । अनप ि ुएकस्य वषास्य वा नशक्षणस्िरस्य 

उद्दशे्यानि भवनन्ि । अध्यापकः सभपणू ेवष ेिमशः एिेषां प्राप्तये प्रययिं करोनि ।  

➢ नवनशष्टोद्दशे्यानि – एिानि उद्दशे्यानि एकनस्मि ्कालांशे प्राप्तु ंयोग्यानि भवनन्ि । नशक्षकः छात्राणां स्िरम ्उपलब्र्संसार्िं समयं 

स्वक्षमिां च नवनवच्य एिेषां लेखिं करोनि । उद्दशे्यािां लेखिाय श्रीिषणे िैषर्े यर्ा कनर्िम ्‘अर्ीनिबोर्ाचरणप्रचारणःै’ िर्ा 

नवभज्य रचिा करणीया । यर्ा-  

(क) अधीशिः – छात्रः नवषयस्याध्ययिं करोनि, वाचिं करोनि, कडठस्र्ीकरणञ्च करोनि।  

(ख) बोधः – अनस्मि ्स्िरे छात्राः नवषयस्य सभप्रयययम ्अवगच्छनन्ि । नवषयं बनुद्धस्रं् कुवानन्ि । नवषयस्य मखु्यभावस्य 

स्पष्टीकरण ंभवनि । अिः नवनशष्टोद्दशे्यानि अनप अशंनमद ंमिनस निर्ाय नशक्षकैः रचिीयानि ।  

(ग)  आचरणम ्– अस्य स्िरस्योद्दशे्येष ुछात्रः अर्ीिस्य बनुद्धस्र्स्य नवषयस्य स्वव्यविारे प्रयोगं कत्ुं समर्ाः भवनि ।  

(घ)  प्रचारणम ्– स्िरेऽनस्मि ्छात्रः स्वव्यविारे नवद्यमािं गणुम ्अन्येषां व्यविारे आिेिुं प्रययिं करोनि । स्वच्छिा- 

आज्ञापालि- करुणा- परोपकारादीिां प्रचारः अत्र उद्दशे्यरूपेण भनविमुिानि । 

आर्नुिकसन्दभेष ुउद्दशे्यलेखिाय वयं ब्लमू मिोदयस्य वगीकरणमनप अिपुालनयिुं शक्िमुः । िच्च – 
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          िैशक्षकोदे्दश्याशन 

 

 

स्मरणायमकम ्आरिणम ्प्रययक्षीकरणम् 

अवबोर्ायमकम ्अिुनिया व्यवस्र्ा 

अिपु्रयोगायमकम ्आकलिम ्निदशेिायमकािनुिया 

नवशे्लषणायमकम ्संघटिम ्कायाप्रणाली 

मलूयाङ््किायमकम ्मूलयप्रणालयाः चररत्रीकरणम ्जनटलप्रययक्षािनुिया 

सजािायमकम् 

 ब्लमूवगीकरण ेप्रययेकम ्आयामस्य स्िरानण नवनवच्य ित्र काः नियाः अन्िभावनन्ि िासां सचूी अनप प्रदत्ा । वयं सचू्यािसुारं 

स्वनवनशष्टोद्दशे्ये नियायाः चयिं कत्ुं शक्िमुः । नवनशष्टोद्दशे्य लेखिे चयवारः अशंाः ध्यािव्याः । उदािरणारं् पश्यामः एकम ्उद्दशे्यम ्– 

कक्षाशिक्षणानतिरं छात्ाः प्रदत्तकथािः पञ्च नपुंसकशलंग बहुवचनस्य िब्दानां सकंलनं कत्तुुं िक्ष्यशति । 

नवनशष्टोद्दशे्येSनस्मि ्चयवारः अशंाः प्रमखुाः भवनन्ि । िेषां नववेचिम ्एव ंकत्ुं शक्िमुः- 

• कत्ताय – अत्र छात्राः कत्ाारः सनन्ि ।  

• अपेशक्षिव्यवहारः – अत्र ‘संकलिं कत्ुं शक्ष्यनन्ि’ इनि व्यविारयवेि पररगडयिे ।  

• पररशस्थशिः – अत्र “ कक्षानशक्षणािन्िरं प्रदत्कर्ािः” इनि पररनस्र्निः अनस्ि ।  

• स्वीकाययिास्िरः – ‘ पञ्च िपुसंकनलंगबिुवचिशब्दाः’ अत्र स्वीकायािास्िरयवेि नवद्यिि्े ।  

गद्यनशक्षण ेनवनशष्टोद्दशे्यलेखिावसरे एिे अशंाः अनिवायािया पालिीयाः । 

3. सहायकसामग्री – नशक्षणावसरे आवश्यकसामग्र्यः पाठिाि ्प्रागेव कक्षायां स्र्ापिीयाः । पाठिे प्रयोगावसरे एव िस्या 

ििूिसामग्र्याः अिावरण ंकरणीयं िोचेि ्ििूिसामरीं दृष््टवा छात्राणाम ्आकषाण ंपाठस्र्ािे सामग्र्यां भनवष्यनि । सामग्र्यः नद्वर्ा 

नवभज्यिि्े । प्रनिनदिोपयोगे आयानन्ि चेि ्सामान्योपकरणानि भवनन्ि । यर्ा – श्यामपट्टः, सरु्ाखडिः, माजािी, 

आकुञ्चिश्यामफलकम ्आदयः । पाठािगुणु ंप्रकरणािगुणु ंनवनशष्टोपकरणानि भवनन्ि । यर्ा- नचत्रानण, प्रनिकृनिः, मािनचत्रम,् 

प्रक्षेपकयन्त्रम,् उजानवन्दपु्रस्िनुिकरणम,् चलनचत्रादयः सामग्र्यः ।  

4. पूवयज्ञानम ्– नशक्षण ेसरलिायै सिजिायै बोर्गभयिायै च आवश्यकं वत्ािे ‘ज्ञािाि ्अज्ञािं प्रनि’ इनि नशक्षणसतू्रस्य पररपालिम ्

। एिदरं् गद्यपाठिाि ्प्राक् छात्राः िनस्मि ्नवषये नकं नकं जािनन्ि ? इनि नशक्षकेण ज्ञािव्यम ्। िदि ुनशक्षणस्य आरभभं कृयवा 

पाठस्य प्रवर्ािं कत्ाव्यम ्।  

5. प्रस्िावना – स्वकीयं पवूाज्ञािं प्रयजु्य छात्राः ििूिज्ञािं प्रनि इययकेु्त पाठं प्रनि नजज्ञासवः भवेयःु । पाठं पनठिमु ्उद्यकु्ताः भवेयःु । 

एिदरं् प्रस्िाविा नियिे । एिदरं् नवगिाध्ययिसामरीसभबद्धाः पवूाज्ञािसभबद्धाश्च प्रश्ाः नशक्षकेण प्रष्टव्याः । अर्वा कर्ा- 

श्लोक-संवादादीि ्भावनययवा प्रस्िाविा कत्ुं शक्यिे । नचत्रं-मािनचत्रम-्आरेखानदिां प्रदशािेि अनप प्रस्िाविा भनविमु ्अिानि । 

समसामनयकघटिािमेण साकं सभबन्र्ं संस्र्ाप्य अनप प्रस्िाविा कत्ुं शक्यिे ।  

संज्ञानात्मकम ् भावात्मकम ् मनोगत्यात्मकम ्
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6. पाठप्रवधयनम ्– सोपािेSनस्मि ्प्रकरणस्य नशक्षणम ्आरभिे । पाठस्य प्रवर्ािं शिैः शिैः िमशः नियिे । अिः पाठप्रवर्ािस्य 

अङ््गिया चयवारर सोपािानि सनन्ि । - 

➢ आदियवाचनम ्– एिदर्ं छात्रेभ्यः ‘निनद्दाष्ट ंपषृ्ठम ्उद्घाटयन्ि’ु इनि निदशेः दािव्यः । िदि ुपाठोनचिभावैः, कक्षोनचिस्वरेण, 

नवरामानदनचह्नादीि ्प्रयजु्य, समनुचिगनिः स्वराघािादीि ्अशंाि ्प्रयजु्य सनु्दरिया पाठ्यवस्ििुः वाचिं नशक्षकः करोनि । वाचिे 

शदु्धिा स्पष्टिा च भवनि । 

➢ अनुकरणवाचनम-् नशक्षकेण कृिं पाठ्यांशवाचिस्य अिकुरणवाचिाय कनश्चि ्छात्रः निनदाश्यिे। िस्य च सिपानठिःिस्य त्रटुीिां 

नचह्नाङ््किं कुवानन्ि। अनप च ध्यािेि शडृवनन्ि। नशक्षकेण अिकुरणवाचिाय पङ््नक्तबद्धिया ि कृयवा उपनवष्टषे ुछात्रेष ुकदानचि ्

मध्यभागाि ् वा कदानचि ् अनन्िमभागाि ् अनप छात्राः आनदष्टव्याः। यिे सवेषां छात्राणां पाठ्यांशे अवर्ािं भनवष्यनि। िो चेि ्

छात्राः पङ््क्ययार्ारेण स्वकीयं स्र्ािं नवनचन्यय जारिाः ि भनवष्यनन्ि। अनप च नशक्षकस्य ध्यािम ् इिोनप स्याि ् यि् सवेभ्यः 

छात्रेभ्यः एकनस्मि ्सप्ताि ेवाचिस्य अवसरः अवश्यं भवेि।् अन्यर्ा केवलं कैनश्चि ्छात्रैः एव प्रनिनदिम ्अिवुाचिं नियिे।  

➢ अिुशिसिंोधनम-् अिकुरणवाचिस्य समाप्ययिन्िरं छात्रःै अशदु्धोच्चाररिशब्दाः संशोर्िीयाः। संशोर्िसमये अशदु्धशब्दस्य 

छात्रैः एव संशोर्िाय प्रयासाः करणीयाः। यनद छात्राः असमर्ााः भवनन्ि िनिा नशक्षकः शदु्धाशदु्धोचाररियोः शब्दयोः श्यामपटे्ट 

नवनलख्य शदु्धोच्चारणस्य अभ्यासं कारयेि।् 

➢ काशठतयशनवारणम ्- सोपािेऽनस्मि ्नशक्षकेण पाठ्यांशे आगिािां कनठिशब्दािां नवनवर्ैः यनुक्तनभः छात्रःै एव संशोर्नयिुं ययिः 

करणीयः। कानठन्यनिवारणाय प्रमखुिया ये यकु्तयः प्रयजु्यन्िे, िेषां वगीकरणम ्एवं किुं शक्यिे-  

 

उद्बोधनयुक्तयः  प्रवचनयकु्तयः  स्पष्टीकरणयुक्तयः  

• प्रनिकृनिः  

• नचत्रं रेखानचत्रं च 

• प्रययक्षवस्िदुशािम ् 

• प्रययक्षनियादशािम ् 

 

 

 

• अिवुादयनुक्तः  

• कोषयनुक्तः  

• पररभाषायनुक्तः  

• टीकायनुक्तः  

 

➢ व्ययुपनत्यनुक्तः –  

• उपसगावय्युपनत्ः 

• प्रयययव्ययुपनत्ः 

• सबुन्िव्ययुपनत्ः 

• निङ्न्िपदव्ययुपनत्ः  

• सनन्र्नवच्छेदः 

• समासनवरिः 

  ➢ िलुिायनुक्तः - 

  

• पयाायवानचशब्दःै  

• नवलोमार्ीशब्दःै 

• अिेकार्ीशब्दःै  

• समोच्चाररिनभन्िार्ाकश

ब्दःै 
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(क)उद्बोधनयुक्तयः – प्रारनभभकावस्र्ायां मौनखककायााय एिासां यक्ुिीिां प्रयोगः भवनि। एिानभः यकु्तीनभः ििूिशब्दािाम ्

अर्ाावबोर्ः दृश्यश्रव्योपकरण ैवा अनभियेि छात्राणां भवनि। अत्र प्रामखु्येि अन्िभावनन्ि -  

➢ प्रत्यक्षवस्िुप्रदियनम ् – बालकः कस्यानप शब्दस्य अरं् प्रययक्षवस्िुं दृष््टवा सारलयेि ज्ञािुं शक्िोनि। यर्ा- िानसका, उदरम,् 

मस्िकं चेययानदशब्दािां स्पष्टिायै नशक्षकः स्वशरीरस्य माध्यमेि वा कस्यनचद ्छात्रस्य शरीरमाध्यमेि शब्दारं् बोर्नयिुं शक्िोनि। 

यर्ा- इयं िानसका, एिि ्उदरं च। 

➢ प्रत्यक्षशिया(अशभनयाधाररिा)- केषानञ्चि ् नियापदािाम ् अर्ाबोर्िाय अनभिययनुक्तः उत्ममाध्यमयवेि भवनि। यर्ा- 

आगच्छनि, गच्छनि, नपबनि, िसनि, नपबानम इययानदपदािां स्पष्टिायै कमनप बालकमािुय कक्षायाः बनिः पे्रषयि-् गच्छनि, पिुः 

अन्िः आिूय- आगच्छनि एवं ि ंबालकं िसिाय निनदाश्य िसनि, एवम ्अनभिययकु्यया पदार्ााि ्अवबोर्नयिुं शक्यिे। 

➢ प्रशिकृशिः – मयरूः, कपोिः, बदु्ध, िाजमिलम,् आनदशब्दािामरं् प्रनिकृनिनभः बोर्नयिुं शक्यिे। 

➢ शचत्ं रेखाशचत्ं च- कर्ा-निबन्र्रचियोः अङ््गिया उद्यािम,् नसंिः, काकः, शशकः इययादीिां शब्दािां नचत्रेण बोर्ं कारनयिुं 

शक्यिे। िर्ा च नचत्राणां सािाय्येि नवषयस्य अर्ामनप स्पष्टनयिुं शक्यिे। पशपुक्षीणां संस्कृििामािाम ् अरं् िेषा रेखानचत्रेण 

सरलिया स्पष्टीकिुं शक्यिे। 

उद्बोधनयुक्तीनां लाभाः – 

1. ििूिशब्दािामवबोर्िाय एषा उत्मा यनुक्तः अनस्ि। 

2. अत्र छात्राः उद्बोर्िस्य उत्रं दािुं बौनद्धकरूपेण प्रययिरिाः भवनन्ि। 

3. अिया यकु्यया छात्रस्य स्मरणशके्तः नवकासः, नवषयश्च संज्ञािे स्र्ायीरूपेण निष्ठनि येि छात्रः कदानचदनप िं नवषयम ्अनिशीघ्रं स्मिुं 

शक्िोनि। 

4. श्यामपटे्ट निनमािनचत्रेण रेखानचत्रेण च नवनवर्नियानभः प्रनिकृनिनभः अर्ाावबोर्ः झनटनि भवनि। 

➢ उद्बोधनयुक्िीनां तयूनिाः – 

 1. इयं यनुक्तः सवाव्यानपका ि भवनि। 

2. एिादृशः अनप शब्दास्सनन्ि ये कस्यनचि ् वसि्िुः द्योिकाः ि भवनन्ि सनन्र्यकु्तािां समासयकु्तािां शब्दािाम ् अवबोर्ि े

जनटलिामयुपादयनन्ि। 

3. बिृयशब्दािाम ्व्याख्यायाम ्इयं यनुक्तः असमरर््ा। 

(ख)प्रवचनयुक्तयः- यस्य शब्दस्य अवबोर्िे नक्लष्टिा अिभुयूिे ित्र नशक्षकः येि केि माध्यमेि प्रवचिरीयया अर्ााि ्बोर्यनि। अत्र 

प्रामखु्येि याः यकु्तयः अन्िभावनन्ि िाश्च- 

➢ अनुवादयुशक्तः - इयं यनुक्तः नशक्षकाणाम ्सवामान्ययनुक्तरनस्ि। नशक्षकः ििूिशब्दािां वाक्यािां च खडिशः छात्राणां मािभृाषया 

अर्ााि ्श्यामपटे्ट नलखनि। पाठ्यपसु्िके पाठ्यांशस्य अर्ााः प्रायशः पसु्िकस्य आरभभे अर्वा अनन्िमे नवनलनखिाः भवनन्ि। एव ं

केषाञ्चि शब्दािाम ्अिवुादः नशक्षकः स्वबदुध््या किुं शक्िोनि। 

अनुवादयुक्त्याः लाभाः-  

 इयं यनुक्तः सरला सगुमा च विािे। छात्राः कनठिशब्दािां सरलार्ााि ्स्वनटप्पणीपनुस्िकायां नलखनन्ि रटनन्ि च अिेि छात्राणां शब्दभडिारे 

वनृद्धजाायिे। ििूिशब्दावलयाः स्मरणािन्िरं छात्राः अिचु्छेद ंरचनयिुं समर्ााः भवनन्ि। 

अनुवादयुक्त्याः सीमाः- 

 प्रायः छात्राः सवेषां शब्दािाम ्अिवुाद ंज्ञायवा िेषां शब्दािां संस्कृिभाषायां प्रयोगं किुाम ्असमरर््ाः भवनन्ि। अिया यकु्यया रटिशके्तः 

एव नवकासः भवनि। छात्राः शब्दस्य मलूार्ााि ्संरचिायाः च वनञ्चिाः भवनन्ि। व्याकरणज्ञािस्य अभावः भवनि। 
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➢ कोषयुशक्तः – एषा एका प्राचीिा यनुक्तरनस्ि। अत्र कोषरन्र्ािां नवशेषिः उपयोगः नियिे यर्ा- अमरकोषः, िलायरु्कोषः 

इययादीिां माध्यमेि अर्ाावबोर्िं कारनयिु ंशक्यिे। उदािरणार्ाम-्  

➢ कोषयुक्त्याः सीमा- इयं यनुक्तः सवेषां अर्ााणाम ्अवबोर्िाय उत्मयनुक्तः िानस्ि। उपसगााणां प्रयययािां संयोगे ििूिशब्दािां 

निमााण ं भवनि ित्र इयं यनुक्तः सक्षमा ि भवनि। व्याकरणिे निष्पन्िाः कनठिशब्दाः संयकु्तपदानि ऐनििानसकाः वा 

पाररभनषकशब्दाःयेषां सङ््रिः कोषरन्रे् ि सभभवनि। ित्र अिया यकु्यया लाभस्य समप््रानप्तिा भवनि। परन्ि ुपयाायशब्दभे्यः इय ं

सवाानर्कोपयोगी यनुक्तः अनस्ि। 

➢ पररभाषाद्वारा- केषानञ्चि ् पाररभानषकशब्दािाम् अर्ास्पष्टीकरणाय शब्दस्य पाररभानषकरणं नििान्िमावश्यकं भवनि। यर्ा- 

नशक्षाशास्त्रम,् सीमन्िोियिम,् व्रिः, गन्र्वाःइययादयः। इयं यनुक्तः िेभ्यः शब्दभे्यः उपयक्ुिा भवनि ये शब्दाः नवनभन्िािां शास्त्राणां 

प्रनवनर्शब्दाः भवनन्ि इयं यनुक्तः उच्चस्िराय उपयक्ुिा नवद्यिे। 

➢ टीकाद्वारा- संस्कृिवाङ्मये नलनखिानि सानिययशास्त्रानण अिया यकु्यया व्याख्यायिे। यनद अस्माकं प्राचीिसंस्कृिनवद्वान्सः 

असय्ाः यकु्ययाः आनवष्कारं िाकररष्यि ् िनिा प्राचीिशास्त्राणाम् अवबोर्िे असम्ाकं क्लेशः अभनवष्यि।् वेदषे ु सायणाचायाः 

भाष्ये शङ््करस्य गीिाभाष्ये असय्ाः यकु्ययाः प्रयोगः दृश्यि।े कानलदासेि नवरनचिे सानियये मनललिार्ेि टीका नलनखिा। अत्र 

अिेका गणुास्सनन्ि। इयं यनुक्तः शब्दािां व्याख्यां करोनि। िेषां भावं च स्पष्टयनि। इय ं यनुक्तः काव्यगिगणु ं प्रकटीकरोनि। अत्र 

प्रसङ््गवि ् कोषयनुक्तः व्ययुपनत्यनुक्तः , प्रसङ््गयनुक्तः , प्रयोगयनुक्तरनप यर्ास्र्ािम ् आवश्यकिािगुणु ं समानवशनन्ि। एषः 

समन्वयनवनर्रनप कर्थ्यिे।  

(ग) स्पष्टीकरणयुक्तयः –यत्र अिय्ासां यनुक्तिां प्रयोगः अिपुयकु्तः भवनि ित्र कनठिशब्दािाम ् अवबोर्िाय स्पष्टीकरणयकु्तयः 

आवश्यक्यः भवनन्ि। व्ययुपनत्ः िलुिा वाक्यप्रयोगः प्रसङ््गः चेनि माध्यमैः कनठिशब्दािां स्पष्टीकरण ंकिुं शक्यिे।  

➢ व्युत्पशत्तः – अिया यकु्यया शब्दस्य स्पष्टारं् ज्ञािाय भाषायाः व्याकरणपक्षम ्आलोि्यिे। कनठिशब्दािां मलूार्ारम ्अनन्वष्य िेि 

संयकु्तोपसगाः िनद्धिप्रयययः कृदन्िप्रयययः र्ािःु कारकम ् इययादीिां नवशे्लषण ं भवनि। असय्ां यकु्ययां वस्ििुः शब्दािां 

नवस्ििृीकरणम ्एव भवनि। अत्र नवस्िीया अनन्िमः निष्कषाः कर्थ्यिे। अत्र कस्यनचदनप शब्दस्य व्ययुपनत्ः इयरं् भवनि यि ्– एषः 

कः शब्द? कः र्ािःु? नकं वा प्रयययं? एिेषां सवेषाम ् अर्ाः कः? िर्ा नवशेषः कः निष्कषाः? इययनस्मि ् नवषये व्ययुपत्ःे 

गरुुयवारोऽपं नियिे। यर्ा-  

(i)उपसगायणां व्युत्पशत्तः – उपनस्र्निः = उप +नस्र्निः  

(ii)प्रत्ययानां व्युत्पशत्तः- खानदयवा = खाद ्+ क्यवा 

(iii)सबुतिसवयनामसजं्ञािब्दानां व्युत्पशत्तः – बालकेष ु= बालकशबद्ः पनुललङ््गः  

सप्तमी बिुवचिम ् 

 

(iv) शलङ्गातिधािुपदानां व्युत्पशत्तः – अत्र मलूर्ािःु पद ंच (परस्मैपदी आयमिेपदी, उभयपदी) 

वाचय्ानि (किृावाच्यम ्,कमावाच्यम ्,भाववाच्यम ्) 

गणाः - (भ्वानदगणाः ) 

परुुषः- (प्रर्मः,मध्यमः,उत्मः) 

लकारः- (दशलकाराः) 

वचिम ्– एकवचिम,् नद्ववचिं, बिुवचिम ् 

भ ूर्ाि,ुपरस्मैपदी, किृावाच्यम,् भ्वानदगणः लट्लकारः प्रर्मपरुुषः एकवचिम ्

एनर्- अस ्र्ाि,ु परस्मैपदी किृावाच्यम ्अदानदगणः, लोटलकारः मध्यमपरुुषः एकवचिम।् 
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(v) सशतधशवच्छेदः= दयैयाररः – दयैय+अररः, अ+अ=आ, दीघासनन्र्ः। 

सदवै= सदा+एव, आ+ए=ऐ वनृद्धसनन्र्ः। 

(vi) समासशवग्रहः – दवेपनिः= दवेािां पनिः, षष्ठीियपरुुषसमासः। 

उपिगरम ्=िगरस्य समीपम ्अव्ययीभावसमासः। 

 

➢ िुलनायुशक्तः – अिया यकु्यया शब्दस्य िलुिायमकमर्ं ज्ञापनयिुं शक्यिे। एिादृशी िलुिा पयाायवानचशब्दषे ुनवपरीिार्ाकशब्दषे ु

च भनविमुिानन्ि। यद्यनप पाठ्यांशे कनश्चि ्शब्दः आगच्छनि चेद ्सामान्यिः िस्य अर्ाज्ञापिाय व्याख्या करणीया।  

• शवपरीिाथयकिब्देन- गमिम ्– आगमिम ् 

 संशे्लषणम-् नवशे्लषणम ्

 उत्मः – अितु्मः 

 प्रािः – सायम ् 

• अनेकाथीिबदै्ः  

 अर्ाः- र्िं, प्रयोजिम।् 

 गरुुः – आचायाः, बिृि,् श्रेष्ठः, र्ारी। 

 िगः – पवािः. सपाः ,अचलः। 

 मर्ःु – मनदरा, मर्रुम,् चैत्रमासः 

• समध्वशनयुक्ताः शभतनाथयकिब्दाः- 

 गिृम ्-रिः 

 प्रसादः -प्रासादः 

 अचलः – अनिलः 

➢ वाक्यप्रयोगेण- वाक्ये शब्दप्रयोगेण शब्दस्य सभयकरूपेण व्याख्या भवनि। 

 ििवाि ्प्रयोगः – रामः रावण ंििवाि।् 

 प्रभिृेः प्रयोगः – शैशवाि ्प्रभनृिः। 

 दृश्यिे इययस्य प्रयोगः - योग्योऽयं दृश्यि।े 

 अलम ्इययस्य प्रयोगा- अलं िास्येि। 

➢ अतिःकथामाध्यमेन- कदा- कदा कस्याः अनप संज्ञायाः अवबोर्िार्ाम ् िर्ा कस्यनचदनप नवशेषणस्य प्रयोगः स्पष्टकरणार्ाम् 

अन्िःकर्ािां प्रयोगः किुं शक्यिे। 

 भागीरर्-प्रययिः- भागीररे्ि गङ््गाविरणनवशेष्यप्रनिपादिम।् 

 गरुुदनक्षणा- एकलव्यनवषयप्रनिपादिम।् 

 नपिभृक्तः – श्रवणकुमारस्य नवषयप्रनिपादिम।् 

 दािवीरः –कणा-नशव्यो- नवषयप्रनिपादिम।् 
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➢ प्रसङ्गद्वारा- नवषयसामरीमध्ये अिेकाः शब्दाः आगच्छनन्ि। येषां व्याख्यां किुं िस्य ऐनििानसकः भौगोनलकः पौरानणकः 

आलोचिायमकः सङ्केिायमकः च प्रसङ््गः निमाािव्यः। एिादृशािां शब्दािां बोर्िाय कर्ावणािम ् प्रसङ््गस्य वा औनचयय ं

पणूानववरण ंच दािव्यम।् 

7. बोधप्रश्ाः - आदशावाचिािवुाचिकानठन्यनिवारणािन्िरं नकं च्छात्राणां अर्ाावबोर्ः संजािः वा ? अस्य नवषयस्यावगमिाय एवं च 

च्छात्राणां इिोनप बोर्क्षमिा वद्धािाय लघ ुलघ ुप्रश्ाः नियन्िे पिुः िे प्रश्ाः अययिि्ं सरलाः भवनन्ि । 

8. अध्यापककथनम ्- सोपािेनस्मि ्अध्यापकः स्वीयपाठ्यांशस्य सरलावबोर्िाय पणूापाठ्यवसि्िुः नवस्ििृव्याख्या च्छात्राणां परुिः 

प्रस्िौनि येि च्छात्राणां पाठ्यांशावबोर्ः भविे ्। 

9. मौनवाचनम ्– नवषये च्छात्राणां ध्यािकेन्दर्ीकरणाय िर्ा एकारिावद्धािाय अनप च पणूापाठ्यांशस्य गढूाध्ययिाय च मौिवाचिं नियिे 

। मौिवाचिाय च्छात्राि ्निनदाश्य िे मौिेि पठनन्ि ि वा इनिज्ञािाय नशक्षकः निरीक्षणं करोनि । 

10. शवचारशवशे्लषणात्मकप्रश्ाः - मौिवाचिािन्िरं पणूापाठ्यांशच्छात्राणां बदु्धौ आगिो ि वा नवषयं ज्ञािुं एव ंच 

नचन्ििानभव्यनक्तकुशलिानदक्षमिािां नवकासाय सोपािेनस्मि ्नवचारनवशे्लषणार्ाररिाः प्रश्ाः पचृ््यन्िे । 

11.कक्षाकायाम ्–पाठ्यांशस्य ये नवनशष्टोदशे्यानि भवनन्ि िेष ुअिुप्रयोगायमक-मूलयाङ््किायमक- नवशे्लष्णायमक- सजािायमकोद्दषे्यािां पिूाये 

अत्र कक्षायां कायाानण कायान्िे। सवे छात्राः सोपािेऽनस्मि ्सनियाः भवनन्ि। कायाानण रोचकानि पाठ्यसभबद्धानि च स्यःु।  

12. मूलयांकनप्रश्ाः – पानठिपाठ्यवसि्िुः अवबोर्च्छात्राणां अभवि ्ि वा इययसय् अनभज्ञािाय सोपािेनस्मि ्मलूयांकिप्रश्ाः पचृ््यन्िे 

। य ेप्रश्ाः निनदाष्टोदे्धश्यार्ाररिाः भवनन्ि अनपि ुवस्िनुिष्ठायमकाः एव ंच लघतू्रायमकाः भवनन्ि । 

13. गृहकाययम ्- पाठिािन्िरं पाठसमब्द्धसजािायमककायाानण गिृ ेनसद्धकरणाय छात्रेभ्यः प्रदीयन्िे । कायेनस्मि ्अनिररक्तप्रश्ािां उत्रानण 

स्मरण ेस्र्ापिाय अनप निनदाश्यन्िे । 
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