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पाठिालाविध ः स्िरुपम ्
भारतीयशिक्षाप्रणालयाः प्रतततनधिस्त्िरुपेण विधि अयं मन्यते ।  
गुरुकुलपद्धततः, पष्ट्डितपद्धततः, व्याकरणपद्धततः । 
अस्त्य वििेः प्रयोगः पाठिालासु, आश्रमेषु, मठेष,ु विद्यापीठेषु च क्रियते 
स्त्म। 
उदे्दश्यातन-  
•िेदानां ससं्त्कृतिास्त्राणाञ्च परररक्षणं गभीराध्ययनञ्च । 
•स्त्मरणिष्ट्तत-तका िष्ट्तत-आत्मसयंम-मौशलकधचन्तनशमत्यादीनां गणुानां विकासः । 
•स्त्िाध्याय ंप्रतत अशभरुच्यतु्पादनम ्। 
•आदिापष्ट्डितानां तनमााणम ्। 
•िास्त्राथाप्रशिक्षणम ्। 

गुणाः 
गुरुशिष्यसम्बन्धः सुदृढः। 

व्याकरणसूत्र-िब्द-धातुरुप त्यादीनाम ्
अभ्यासाय पयााप्तसमयः। 

ननयमान ्ज्ञात्िा िब्दानां िुद्धप्रयोगः 

दोषाः 
विषयक न्द्न्ितं शिक्षणम ्

क िलं व्याकरणपठन न छात्राः 
जाशमताः भिन्द्न्त 

क िलं मौखिककौिलसम्पादनम ्



स्िाध्यायात ्मा 
प्रमददतव्यम ्

आचायाः (Teacher)पूिारूपम ्
अन्त िास्युत्तररुपम ्-तैतररयोपननषद् 



व्याख्यानविव िः 

संस्कृतजगतत अनेन अततप्राचीनतितिना सिवतििानंशान ्समग्ररूपेण 

पाठतित ं शक्िन्ते । तादृशव्िाख्िातििेेः स्िरूपं श्लोके प्रदतशवतं ित ्-  

पदच्छेदिः पदार्थोवतिः विग्रहो िाक्ययोजना । 

आके्षपोऽर्थ समा ानं व्याख्यानं षड्वि ं स्मृतम।्। 
अनेन तितिना श्लोकस्ि पदच्छेद ंतििाि, तदन  श्लोके 

तिद्यमानपदानामरं्थ तिितृ्ि, सकलपदातन तिग्रहमाध्िमेन संकथ्ि, 

एकिाक्िरूपेण तिषिेः प्रततपाद्यते । ततश्च आक्षपेेण िाक्िार्थे ज्ञाते 

काव्िदोषा परिसमािानतमतत तद्दोषतनिािणोपािज्ञानम ्च । 
 





 
भण्डाका रविधधः 

अनुिाद विधिः ( Grammer Translation Method ) िॉ . रामकृरणन गोपाल 
भडिारकरमहोदयेन अय ं विधिः प्रततपाददतः। विधिः अयं 1835 तमे िषे 
लािा मैकालेमहोदयस्त्य शिक्षापद्धत्याः परं विकशसतः । अनेन महोदयेन त ं
विधिमािारीकृत्यपुस्त्तकद्ियं रधचतम ्– 
1 मागोपद शिका 2 संस्कृत मन्द्न्दरान्त 
िामनशििरामआप्ट महोदय नावप पुस्तकं रधचतम-् The Student is guide to 

Samskrit Composition  
 

गुणाः 
व्याकरणतनयमानाम ्अभ्यासः।  
नूतनानां िब्दानां प्रयोगः।  
एकस्त्याः भाषायाः िब्दानां अपरभाषायाम ्
अनुिादः  
छाराणां िब्दभडिारे िवृद्धः । 
कडठस्त्थीकरणस्त्य अपेक्षया बोििततेः 
जागरणाय अभ्यासाय च बल ंदीयते 

दोषाः 
उच्चस्त्तरीयकक्षासु एि उपयुततः।  
व्याकरणानुिादाय बल ंदीयते । 
केिलं भाषाकौिलस्त्य विकासः भितत । 



पाठ्यपुस्तकविधधः 
भारत ेअस्त्य वििेः समथानं िॉ. 
िेस्त्टमहोदयेन कृतम ्।  
विधिः अय ं
मनोिजै्ञातनकािाररतो अष्ट्स्त्त । 
अष्ट्स्त्मन ्वििौ शिक्षणसरूाणा ं
शिक्षणशसद्धान्तानाम ्अनसुरणं 
क्रियते । 

गणुाः 
आदिा-सस्िर-अनुिाचन-मौनिाचनैः 
िुद्धोच्चारणम ्
पाठ्यक्रमस्य ननयशमतता 
निीनिब्दानां ज्ञानं सरलतया भिनत । 
िब्दकोषिदृ्धौ िुद्धोच्चारण  च बलं दीयत  । 

दोषाः 
संस्कृतभाषायाः व्याप्यविषयं गभीरज्ञानञ्च 
न संभिनत । 
िब्दारे्थ िाक्यारे्थ च बलं दीयत । 
मौखिक-शलखितकाय ंसीशमतं भिनत । 
अध्यापकः सक्रक्रयः छात्रः ननन्द्ष्क्रयः । 
कण्ठस्र्थीकरणाय अधधकं ध्यानं दीयत  । 
व्याकरणस्य क्रमबद्धाध्ययनस्य अभािः 
दृश्यत  । 
 



प्रत्यक्षविधधः 

प्रतत – प ितेः (अक्ष- अतक्षन)् अतक्षणोेः, नेत्रिोेः 

नेत्रश्रिणतेन्ििाभिां सि े अतिकातिकं ज्ञान ं

प्राप्न ितन्त । अतेः प्रत्िक्षतििौ 

इतन्ििार्थवसतन्नकषवजन्िज्ञानस्ि प्रािान्िं दीिते । अतेः 

एषेः तितिेः सग म-तनर्ाविमाततृ्िेन अतििीिते । 

सहस्त्रिषेभिेः तितिििमध्िापन े प्रि ज्ित इत्ित्र 

उपलभिन्ते नैकातन प्रमाणातन न्िग्रोिर्ीजप्रदशवनेन 

अणोेः महदािम्िकत्ितनरूपणम खेन 

एततििप्रिोगप्रामाण्िं दशवितत छान्दोग्िपतनषद ् - 

न्िग्रोि फलमद । इद ंिगिइतत । 



व्यजनम ्



समाहारविव िः 
 

समिायविधिः, समन्ियविधिः, साहचयाविधिः संयुततविधिश्च । 
आङ्ग्लभाषायां The Doctrine Method, Eclectic Method (The Doctrine/principal of 

Selecting the best from every source) 
सिाासां वििीनां समन्ियः यर भितत । 

सिेषां वििीनां गुणान ्स्त्िीकृत्य दोषान ्त्यतत्िा अयं विधिः प्रितृ्ता भितत । 
स्त्तरानुगुणं पाठ्यविषयानुगुणं पररष्ट्रठत्यनुसारञ्च । 

गद्यपद्याददसादहत्यप्रकाराणां बोिनाय। 
 भाषाकौिलानां विशभन्नानामुद्दशे्यानां सम्पादनाय। 

बोक्रकलमहोदयेन- निीनविधिः New Approach of Sanskrit Teaching 
आप्टेमहोदयेन- मनोिैज्ञातनकविधिः  

ह्यूपररकरमहोदयेन- विश्लेषणात्मकविधिः The Problem of Sanskrit Teaching 
िब्दािशलः, रचना अनुिादः कविता गद्यं व्याकरणशमत्यादीनां सिेषां सम्मेलनेन 

संस्त्कृतस्त्य सम्पूणाज्ञानम।् 
उच्चारणं, मौखिकाभ्यासः, लेिनम ्इत्याददशभः भाषायाः अभ्यासः । 

 
  



1. श्रिण-भाषण-पठन-लेिनञ्चते्येतेषां विकासाय अिााचीनविियः शिक्षणं 
सरलं रुधचकरञ्च कतुुं ितनुिष्ट्न्त ।  

2. ष्ट्तलरटतमविषयोऽवप रुधचकरविधिना सरलतमविषयरूपेण पररितातयतु ं
ितयते ।  

3. एशभः विधिशभः संस्त्कृतस्त्य विकासः सरलतया स्त्परटतया च कतुुं 
प्रभितत ।  

4. यथािसरं यथासमय ंयथोधचतं तथा वििीनां प्रयोगः संस्त्कृतशिक्षणाय 
संभितत। 

5. एतेषा ं प्रयोगैः भाषायाः विकासः सरल ं सुकरं तथा च स्त्परटं 
भवितुमहातत ।  

6. एते विियः अध्यापकशिरययोः मध्ये विषयसारलयतामानयष्ट्न्त ।  


