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ससं्कृते याशन िास्त्राशि सशतत ताशन कथं परीक्षिीयाशन इशत मौशिकं शिशितञ्च परीक्षा 

स्िीकताव्या। िैशिककािाि ्ज्ञानस्य परीक्षिाय िदु्धमतरोच्चारिाय च मौशिकरूपेि िेिपाठाः 

भिशतत। तथैि प्रहशेिकामाध्यमने रहस्ययुक्तानां िाक्यानां श्लोकानाञ्च उत्तरेि पररक्षिमशप 

भिशत। श्लोकानां िघु िघ ु अिंःै समस्यापूशतामाध्यमने साशहत्यपररक्षिं शियते। िास्त्रािां 

कण्ठस्थीकरिं ज्ञानपररक्षिाथं ििाकापरीक्षामाध्यमने आसीत्। िेिानामध्ययनं कथं भिशत? 

तेषां सरंक्षिं पररक्षिञ्च कैः प्रशिशिशभः भशितुमहाशत इशत अर प्रस्तूयते । 

5.1 िेदपाठािः  

िेिरक्षाथाम ् िेिास्त्िाचूिमिंू िर्मयाप्रिशृत्तकम्। अतो िेिानां परमोपाियेत्िाि,् 

अशतियतममहत्त्ििाशित्िाच्च महषायस्तान ् रशक्षतुमशप पूिामपुायञ्चिुः । िेिा 

एतािद्दीघाकािानततरमशप िोके समिाप्ाः सततीत्यर कारिमिे महशषाकृतः प्रयत्नः। महषायो शह 

िेिरक्षाथाम ् प्रकृशतपाठस्योपरर अष्टशिकृतीनां व्यिस्थां शिििःु। ताः शिकृतयः अिःशस्थतेन 

ििोकेनाशभव्यक्तीशियतते - 

'जटा माला न्शखा िेखा ध्िजो दण्डो िथो घनिः । 

अष्टौ न्िकृ यिः प्रोक्ािः क्रमपूिाा महन्षान् िः ॥' 

प्रकृन् पाठिः  

मतरािां प्रकृतोपिब्िः पाठः 'सशंहतापाठ’-पिने व्यिशियते । अर कशतपया एि 

शिकृतयो शह िण्यातते । पिच्छेिपूिाकपाठः 'पिपाठ' इत्युच्यते । िमपाठः स भिशत यर 

पिपाठगतं प्रशतपि ंपूिोत्तरपिाभयां सङ्गमय्य शिरुच्चायाते। जटापाठः स भिशत यर िमपाठम् 

आिर्मब्य प्रशतपियुगिं शररुच्चायाते। एतािान् भेिो यशच्छिायाम ्अतयच्चैकं पिमग्ने सशंश्लष्टतां 

याशत। उक्तञ्च - 

'पदोत्तिं जटामेि न्शखामायाािः प्रचक्ष े।' 



घनपाठो शनतरां शििक्षिः शक्िष्टश्च । तर पिानाम ् आिशृत्तः अनुिोमशििोमिमेि 

आसकृज्जायते । घनस्तु चतुशिािः भिशत। तर प्रथमप्रकारको ििशत - 

‘न्शखामुक्त्िा न्िपयास्य  ्पदान्न पुनिः पठे ् । अयं घन इन्  प्रोक्िः।' 

प्रक्षेप-च्युत-व्यिसािाशि-शिकारेभयः परररातुं श्रुशतं पि-िम-घनजटाशिपाठाः आशिरकृताः । 

एषां सद्भािेन न श्रुशतषु अद्यपयाततम ् अिुमारमशप िोषिेिः प्रशिष्टो भशितुम ् अिकत्। 

प्राशतिाख्यग्रतथा अशप िेिपाठस्य रक्षिाथं शिरशचता अभूिन्। 

ओषधयिः संिदव े सोमेन सह िाज्ञा ॥ ऋ० १०॥९७॥२२ ॥ 

5.1.1 पदपाठिः  

ओषियः सं । िितते । सोमने । सह राज्ञा 

5.1.2 क्रमपाठिः  

ओषियः स ं। स ंिितते । िितते सोमने । सोमने सह । सह राज्ञा । राज्ञेशत राज्ञा 

5.1.3 जटापाठिः 

ओषियः स,ं समोषियः, ओषियस्, सम् ।  

स ंिितते, िितते, स,ं स,ं िितते ।  

5.1.4 न्शखापाठिः  

ओषियः स,ं समोषिय, ओषियेः स ं— िितते। 

सिंितते, िितते स,ं सिंितते-सोमने ।  

5.1.5 धनपाठिः  

ओषियः सं, समोषिय ओषियः सिंितते, 

िितते समोषिय ओषियः सिंितते ॥ 

सिंितते िितते सं सिंितते सोमने, 

सोमने िितते स,ं सिंितते सोमने ॥ 



अस्य घनपाठस्य परीक्षिेन ज्ञातो भिशत यत्, प्रथमपिततु पञ्चिारं, शितीयपिततु िििारं, 

ततृीयपि ं रयोिििारं, चतुथापिमशप रयोिििारं समायाशत इशत। इयं शह मिेािके्तः पराकाष्ठा 

ित्तात े। मिेाशिनो मनुेः ज्ञानस्योत्कषा एिाऽशस्त । 

सामिेिस्य मतरस्थस्िरािां गिनासङ्केतस्तु अतीि प्रमाशिकतयैि शरशिष्टो भिशत । 

अशस्मन् स्िरे स्तोकमशप स्ििनस्य सर्मभािना न ित्तात े। इयं स्िरगिना समीचीनाऽशस्त। 

शिशििःै िेिपाठैः न केििं िेिानां सरंक्षिं भशितुमहाशत अशपतु स्मशृतपरीक्षिमशप सर्मभिशत। 

एशभः पाठैः िीघाकाशिकस्मतृेः शिकास भिशत अतः एते शिियः मनोिैज्ञाशनकािाररतास्सशतत। 

5.2 प्रहेन्लकािः 

प्र उपसगापूिाकात् शहि् भािकरिे इत्यस्मात् तुिाशिगिस्थात् िातोः इशन कशन टाशप च 

प्रहशेिका िब्िः शनरपद्यते । एकशस्मन् श्लोके िाक्ये कथने च शस्थतव्यङ्ग्यरहस्यस्य 

व्यङ्ग्यस्योद्घाटनेन तस्य व्यङ्ग्यश्लोकस्य साथाकोत्तरं प्राप्यते ।  

काव् यिास् रस् य भेिौ िताते - प्रबत िकाव् यं मुक् तककाव् यञ्चेशत । प्रबत िकाव् ये यर 

कस् यशचत् नायकस् य चारर्यस् य अििर्म बनं कतुं पूिाापरप्रसङ्गै: अथाािगमनं शियते, तरिै 

मकु् तककाव् ये पूिाापरप्रसङ्गै: शिनैि अथास् य पयािसानं जायते । भतृाहरे: ितकरयं 

मकु् तककाव् यपरर्म परायाम ् अत् यत तं प्रशसद्धोिाहरिरूपेि िक् तुं िक् यत े । मखु् यतया 

मकु् तककाव् यस् य पञ्च भेिास्सशतत, यथा शह –  

1. िदु्धमकु् तकम ्- िङ्ृगारसर्म बदं्ध मकु् तितृ्तम ्।  

2. कथोत् थमकु् तकम्- ऐशतहाशसककथया सर्म बदं्ध मकु् तितृ्तम ्। 

3. सशंििानकमकु् तकम ्- सर्म भाशितघटनया सर्म बदं्ध मकु् तितृ्तम ्। 

4. आख् यानकित मकु् तकम ्- पररकशपपतघटनया सर्म बदं्ध मकु् तितृ्तम ्। 

5. शचरमकु् तकम ्- सप्रपञ्चं मकु् तितृ्तं समस् यापूशता: प्रहशेिका िा कूटशचराशि िा । 

अर पञ्चमप्रकारस्य कृते शििषेाििानं प्रिाय शचरमकु्तकानां प्रहशेिकानां शिषये 

प्रस्तुशतः अर शियते । “कष्ट ंकाव्यमतेशिशतशिङ्गमार ंप्रिर्शयाते”। (काव्यप्रकािः 9/328) अनेन 



स्पष्ट ंशिशितं िताते यत् एतत् कष्ट ंकाव्यं शििाशनििेनं करोशत। प्रहशेिकायाः षड् भेिास्सशतत -

च्युताक्षर, ित्ताक्षर, च्युतित्ताक्षर, अक्षरमशुष्टका, शबतिमुती, अथाप्रहशेिका । 

आिशुनककािे प्रहशेिकाः िास्त्रािां ज्ञानपरीक्षिाय एि न अशपतु 

िास्त्रािबोिपरीक्षिाय च साहाय्यमाचरशतत । िास्त्रयुक्ताः प्रहशेिकाः समस्यारूपेि ससं्थाप्य 

उशचतसमािानं कृत्िा िास्त्रपरीक्षिं भिशत। NCERT पाठ्यपुस्तके एकः पाठः प्रहशेिकायुक्तः 

िताते। तस्मात् ज्ञायते यत् प्रहशेिकायाः प्रयोगः प्राथशमकस्तरात् उच्चस्तरपयाततं कतुं िक्यते। 

5.3 समस्यापून् ािः 

भारतीयसाशहत्ये िशण्डना रशचतस्य काव्याििास्य चतुःषशष्टकिास ु समस्यापूशताः 

अततभािशत। कस्यशचि ् श्लोकस्य िाक्यस्य कथायाः िा एकं पाि ं शिशिख्य सर्मपूिाश्लोकेन 

समािानेन समस्यापूशताः शियते। समस्यापूशता माध्यमने सजानात्मकतायाः शिकासः भिशत। 

प्राथशमकस्तरे सरितया िाक्यशनमाािाथाम ् अस्य परीक्षिस्य प्रयोगः भिशत। पुराकािे 

िास्त्राथााय तका -शितकााय च प्रयोग दृर्शयते स्म। शििािशस्मन् ससं्कृतभाषासर्मबद्धः शिषयः 

अपूिाप्रश्नत्िेन िीयते। तस्य प्रश्नस्य सर्मपूिोत्तरं िेशितुं स्िशिचाराः ससं्कृते प्रकटनीयाः भिेयुः। 

अपूिांिान् व्यशक्तगतरूपेि सामशूहकरुपेि िा प्रस्तूयते अनेन छारािां बौशद्धकशिकासो अशप 

भिशत। कस्याशप प्रश्नस्योत्तररूपेि जनानामनुभिाः एि स्िबशुद्धकौिित्िेन 

व्यिशस्थतशिचारत्िेन आशिरकृताः भिशतत । यथा- िाक्यसमस्यापूशताः कताा  ............  

.............। 

श्लोकसमस्यापूशताः -  आद्ये शििषेिं योज्यं शििेरयं तिनततरम ्। 

.................................................।। 

अस्य प्रयोगः पूिापाशठतस्य शिषयस्य ज्ञानपररक्षिाय शियते तेन तस्य शिषयस्य ज्ञानं 

िीघाकािपयाततं बदु्धौ शतष्ठशत। अतः समस्यापूशताशििःे प्रयोगः मनोिैज्ञाशनकािारेि 

स्मशृतपरीक्षिाय बशुद्धपररक्षिाय िास्त्रज्ञानपरीक्षिाय च शियते। 

  



5.4 शलाका 

उच्चस्तरीयमपूयाङ्कनप्रशिशिः (higher order evaluation technique) भिशत 

ििाकापरीक्षा । एकस्य व्यशक्तशििषेस्य अत्यतततीक्ष्िबदेु्धः, स्मरििके्तः, अििानस्य, 

शिषयपररज्ञानस्य, अिबोिनक्षमतायाः, शचततनिके्तः, ताशका किके्तः, अध्ययनपरर्मपरायाः च   

परीक्षिाथामनुप्रयुज्यमानः परीक्षिशिशिः ििाका । इयं परीक्षा प्रशतभािाशिनां छारािां 

प्रशतभायाः परीक्षिेन साकं िास्त्रे नैपुण्यतायाः अशप  परीक्षिाथामपुयुज्यते ।‘िि’ िेगे इत्यस्मात् 

िातोः आकच् प्रत्यये सशत (उिाशिकोिः-4.15) ििाका इशत िब्िः शनरपद्यते । ििाका 

इत्यस्य अक्षशिया, द्यतूकमा, िरः, अशस्थ, मिनिकृ्षः इत्याियः अथााः यद्यशप सशतत तथाशप 

सत्सु बहुरिथेषु सतिभेऽशस्मन् ििाकािब्िस्य  अथाः – 

सकू्ष्मिोहाग्रोिण्डः/तीक्ष्ििोहिण्डः/तीक्ष्िकाष्टिण्डः/ िरः अतयथा आिेख्यकुशञ्चका इशत िा 

स्िीशियते । ििाकया परीक्ष्यते ज्ञानम ् इशत िािाकापरीक्षा । परीक्षा नाम तका प्रमािाशिना 

िस्तुतत्िाििारिम ्इशत । अतः शिशभतनैः तशका कैः प्रिािैः ििाकाद्यपुकरिैः च एकस्य बदेु्धः 

सीमायाः अििारिम ्अथिा अशभज्ञानमिे ििाकापरीक्षा भिशत ।   

 अशतप्राचीनकाितः छारैरिीतशिषयस्य ज्ञनस्य िा परीक्षिाथं नैकशििपरीक्षाः शियतते 

स्म । शिित्सभास,ु राजसभास,ु शिद्यापीठेषु एिमिे इतरर च छारःै कण्ठस्थीकृतानां सषुु्ठ 

अिीतानां काव्यानां, िास्त्रािां, िेिभागानाम,् अिीतग्रतथानां िा शिषयपरीक्षिं 

ििाकापरीक्षया परीक्षकाः कुिाशतत स्म । शिशिरय उत्तरभारते प्राचीने शमशथिक्षेर ेस्नातकोपािेः 

प्रिानाथाम ्अशततमपरीक्षारूपेि ििाकापरीक्षा एि शियते स्म इशत शतबते ् िाशसनः िमास्िामी 

इत्यस्य उपिेिािशभज्ञायते । ितामाने कािे स्पिााः ििाकापरीक्षया चापयतते । अशस्मन् िमे 

राशरियससं्कृतससं्थानेन प्रशतिषं शिसर्मबर ् / जनिरर मासे िा अशििभारतीयिास्त्रस्पिाारूपेि 

अिीतिास्त्रस्य परीक्षिाथं ििाकापरीक्षाः शियतते स्म । तथैि ससं्कृतभारती इशत ससं्थापक्षतः 

एिमिे उत्तरािण्डससं्कृत-अकािमीपक्षतः अशप ििाकापरीक्षाः शििीयतते । शिशभतनिास्त्रेषु 

छारािां प्रशतभायाः परीक्षिाथं शिशभतनाः शिद्याससं्थाः पौराशिकससं्थाः च स्िक्षेरस्तरे 

राज्यस्तरे िा ििाकापरीक्षां चाियशतत स्म । 



 

5.4.1. शलाकापिीक्षायािः उदे्दश्यान्न – 

 िास्त्रस्य िास्त्रपरर्मपरायाश्च परररक्षिम ्। 

 छारषेु प्रशतभायाः अशभज्ञानम ्उत जागरिम ्।  

 मशस्तरकस्य शचततनािके्तः िारिािके्तश्च अशभििानम ्। 

 भाषासामर्थयासर्मपािनम ्। 

 प्रत्येकं ग्रतथस्य िास्त्रस्य िा शनगूढं तिस्पशिाज्ञानसमपुाजानम ्। 

 उच्चस्तरीयमपूयाङ्कनप्रशियायाः सरंक्षिम ्। 

 छारािां सिातोमिुशिकाससर्मपािनं तथा तस्य शिकासस्य मपूयाङ्कनम ्। 

 भारतीयमपूयाङ्कनप्रिािीनां परररक्षिम ्। 

 

5.4.2. शलाकापिीक्षायािः स्िरूपम ्–  

 केनशचत् मध्यस्थेन पुरुषेि काशचियर्शििाका अथिा काष्ठििाका एकस्य 

पूिाशनिााररतस्य तािपरग्रतथस्य अथिा पसु्तकस्य परािां मध्ये यर कुराशप शनशक्षप्यते । ततः 

ग्रतथमदु्घाट्य तशस्मन् पर े शस्थतः शिषयः छारिे िाराप्रिाहरूपेि शिनास्िाशित्यं स्मताव्यः 

िक्तव्यः व्याख्यातव्यः शिशे्लष्टव्यश्च । केचन पशण्डताः अकथयन् यत् कांशश्चत् तीक्ष्िाम् 

अयर्शििाकाम ् उपररष्ठात् ग्रतथस्योपरर अथिा तािपरस्योपरर शक्षप्यते । तशस्मन् ग्रतथ े

ििाकासचूी यशस्मन् स्थाने अथिा पुटे उत पर ेरतर ंकुिाती स्थशगता भिशत तर शिद्यमानशिषयः 

श्राििीयः आहोशस्ित् व्याख्यातव्य इशत। परमस्य औशचत्यं न दृर्शयते यतः किाशप ििाकया 

ग्रतथस्य नािः नैि शियते । यशि एिमिे िारं िारं ग्रतथे शच्छद्र ंभिशत तशहा ग्रतथः नर्शयशत । अतः 

ग्रतथे ििाकायाः शनिेिनमिे समशुचतशमशत भाशत । अशस्मन् िम े ििाकापरीक्षायाः 

स्िरूपशमत्थं शिद्यते ।  



पिीक्षायािः पूिासवनाहिः (अध्ये ुिः क ाव्यान्न) –  

छारिे पूिाशनिााररतस्य कस्यचन िास्त्रस्य ग्रतथभागस्य समग्रतया (न तु अिंतः) 

अध्ययनं गुरोसकािात् अथिा अतयप्रकारेि िा सषुु्ठ कायाम ् । अध्येता ग्रतथस्य शनशिाष्टभागस्य 

सिााः पङ्क्तीः कण्ठस्थीकुयाात् । ग्रतथपङ्क्तीनां शििि ं व्याख्यानं कतुं सामर्थयं सर्मपाियेत् । 

शनशिाष्ट े ग्रतथभागे शिद्यमानशिषयेषु गहनिास्त्रचचां कतुामशप कौििं सर्मपाियेत् । अयं कािः 

स्िाध्यायकािः भिशत । 

पिीक्षान्िधानम ्– ििाकापरीक्षायां शनशिाष्टग्रतथम ्अिीतितः प्रत्येकम ्अध्येतुः परीक्षिं शरिा 

शियते । अतयप्रकारेि िक्तव्यं चेत् ििाकापरीक्षेयं  शरस्तरीया भिशत यत्- 

1. स्मरििके्तः/िारिािके्तः परीक्षिम ्। 

2. ग्रतथपङ्के्तः व्याख्यानसामर्थयापरीक्षिम ्। 

3. शिशिष्टज्ञानपरीक्षिम ्/िास्त्रचचाा/शनशितपरीक्षिम ्। 

स्तररयस्यास्य परीक्षिशििःे स्िरूपशििरिमिः प्रिर्शयाते । 

I. प्रथमिः स् ििः/घट्टिः (स्मिणशके्िः/धािणाशके्िः पिीक्षणम ्) –  

स्मशृतस्तरस्य परीक्षिमर शियते । पूिाशनिााररतग्रतथस्य  शनयतपाठिमिे 

कण्ठस्थीकरिानततरं स्तरे अशस्मन् प्रज्ञायाः परीक्षिशमत्थं शियते - 

 परीक्षकैः ििाकया उद्धृतात् स्थानात् एका ग्रतथपङ्शक्तः उच्चायाते । ततः 

आरभय छारिे अशग्रमपङ्क्तयः श्राििीयाः । याित् परीक्षकाः स्थगशयतुं न 

सचूयेयुः ताित् पयाततं पूिाः ग्रतथः श्राििीयः।  

 परीक्षकेषु एकैकः अशप एकस्य छारस्य एतादृिपरीक्षिम ्अतयूनं शरिारं कुयाात् । 

(छारसखं्यां, समयं च अनुसतृ्य परीक्षकाः ततोऽशिकप्रश्नान् अशप कतुामहाशतत)। 

 प्रशतिारमशप परीक्षकैः ििाकया एि प्रश्नस्थानाशन उद्घाटशयरयतते ।  



िस्तुतः शिनास्ििनं पिूाग्रतथस्य कण्ठोपाठः न त ुसामातयः शिषयः तिथं महन् पररश्रमः शिियेः 

। सतिभेऽशस्मन् स्मरििके्तः अशभििानाथं िीघाकाशिकस्मतृेः सर्मििानाथं च कशतपयाः 

मनोिैज्ञाशनकोपायाः सचू्यतते -  

  स्मरिप्रशिया(memorization) सजं्ञानात्मकतंशरकाशिज्ञानाततगाता (cognitive 

neuroscience) शिद्यते । तैत्तरीयसशंहतायां प्रोकं्त यत् – ियभयः िाग्िािनारर्मभात् प्राग् (पशक्षिां 

किकिरिस्य आरर्मभात् प्राक् ) स्िाध्यायः अध्येतव्यः इशत। अतः छाराः यशि ब्राह्मी महूूते 

स्िाध्यायं कुयुाः तशहा स्मशृतपटिे अिीतशिषयः स्थायीरूपेि शतष्ठशत । एिमिे 

कण्ठस्थीकरिप्रशिियः इत्थं सशतत –  

1. रटनाशिगमः (Rote learning) यथा  आचायाात् गहृीतं िेििाक्यं पाठरूपेिैि 

पौनःपुतयेन िाचनम/्पठनम ्। 

2. शिरामाितृ्तयः (Spaced repetition) शकंशचि ् शिराम ं प्रिाय अिीतस्यैि शिषयस्य 

पुनरािशृत्तः ।  

3. स्मशृतसहायकिब्िाः/स्मशृतसाहचयाम्(A mnemonic/A mnemonic link system) 

अथाात् पुनः स्मतुं कशतपयाशन शचह्नाशन स्थापयशत । यथा महाभारये इमाशन च पुनः 

िब्िानुिासनस्य प्रयोजनाशन - तऽेसरुाः । िषु्टः िब्िः। यििीतम् । यस्तुप्रयुङ्के । 

अशििांसः ......सुििेोऽशस िरुि इशत । इशत प्रत्येकं शिषयस्य प्रथमपि ं एकर योजशत 

तित् स्मशृतचह्नाशन स्थापयशत । कथाित् िब्िसाहचयं (word association)। 

4. शियात्मकानुस्मरिम ् (Active recall) – शियया सह शिषयस्य अनुबतिनम् । 

उिाहरिाथं िेिाध्ययनपरर्मपरायां पि- िम-जटा-मािा-शििा-रेिा-ध्िज-घनाः इशत 

पाठप्रकारा इि पङ्क्तीनां रटनमशप शियते स्म । यशि तर स्िरोशप सयंोज्यते चेत् रटनं 

सरिं भिशत ।  

5. शहमकतिकुििशिगमः (Snowball learning system) – शहमकतिकुः प्रथम ं िघु 

भूत्िा ितृ्ताकाररूपेि पररितायन् अिः पतनसतिभे यथा बहृिाकारं प्राप्नोशत तित् 



शकंशचत् शकंशचत् शिषयस्य कण्ठस्थीकरिे ििानम ्। प्रायः अममुिे  peg system अशप 

केचन ििशतत । यथा 1-10, 1-100, 1-1000... 

6. कटपयाशिसखं्यािमः – िीघासंख्यानां स्मरिाथामुपयुज्यते । 

7. उपासना एिं िारिा – एकशस्मन् शबतिौ मनसः शनबातिनम ् । एकाग्रतायाः सर्मपािनम ् । 

शचत्तितृ्तीनां शनरोिनम ्इत्याशिसिामशप स्मरििके्तः सािनाशन एि भिशतत । 

 

II. शितीयः स्तरः/घट्टः (ग्रतथपङ्के्तः व्याख्यानसामर्थयापरीक्षिम)्(शचततनस्तरः) – 

अथाज्ञानसतूयं ज्ञानं शनरथाकं भिशत यतः यििीतमशिज्ञातं शनगिनेैि िब्द्यते । अनग्नाशिि 

िरुकैिो न तज्ज्ििशत कशहाशचत् ।। इशत भारयोक्तशििा अनथाज्ञः पाठकािमः भिशत । 

अतः ििाकायां शितीयस्तरः शचततनस्तरः शिद्यते । अयं कािः प्रिचनकािः। अशस्मन् 

परीक्षिप्रशिया एिं स्यात् - 

 परीक्षकैः ििाकया उद्घाशटतस्थानात् ग्रतथपङ्शक्तरेका उच्चायाते । तस्याः पङ्के्तः 

शििि ं व्याख्यानं छारः कुयाात् । छारस्य एतादृि ं परीक्षिम ् एकैकः अशप 

परीक्षकः अतयूनं शरिारं कुयाात् । परीक्षकैः प्रशतिारं ििाकया एि प्रश्नस्थानाशन 

चेतव्याशन । 

अर टीका-भारय-व्याख्याशि ग्रतथाः गुरुसशु्रूषया अध्येतव्याः भिशतत । ग्रतथस्य रसः 

अनेनैिाशभज्ञायते । अतयथा स्थािुरयं भारहरः इि शिक्षायाः प्रयोजनं न शसध्यशत ।  

III. ततृीयः स्तरः/घट्टः (शिशिष्टज्ञानपरीक्षिम ्/िास्त्रचचाा/शनशितपरीक्षिम ्) -   

अयं स्तरः अिबोिस्तरः । श्रिि-मनन-शनशिध्यसनपुरस्सरं िास्त्रमध्येतव्यम ्। अिीतस्य 

िास्त्रस्य ममापरीक्षिम् अशस्मन् चिे भिशत । व्यिहारकािः अयं िास्त्रस्य व्यािहाररकं 

पक्षमर परीक्ष्यते यथा - 

 शििषेािगशतपरीक्षिचिे अशस्मन् परीक्षकाः ििाकया उद्धृते स्थाने शिद्यमाने 

शिषये गहनप्रश्नान् कुयुाः । छारिे सह िास्त्रचचां िा कुयुाः । छारिे 



प्रित्तसमािानमनुसतृ्य उपप्रश्नान् अशप परीक्षकाः प्रषु्टमहाशतत । येन छारस्य 

ग्रतथािगतेः स्तरः शनिीतः भिशत । एकिारं कृत-प्रश्नोप्रस्न-िास्त्रचचाािीना ं

समािानात् परं पुनः ििाकया ग्रतथमदु्घाट्य ितीयिारम ् एिमिे 

प्रश्नोपप्रश्नचचााशिकं भिेत् ।  

अनया रीत्या याििपेशक्षतं बहुिारम ्परीक्षकाः प्रश्नान् कुयुाः । शररिशप घट्टेषु छारिे स्िीयं 

प्रशतभायाः सामर्थयास्य च प्रििानं कुयाात् । अतयथा भागग्रहिम ्अपूिं भिेत् । प्रायः प्रथमस्तरे 

उत्तीिाान् एि शितीयस्तरं प्रशत प्रषेयेयुः। ये शितीयस्तरे उत्तीिााः भिशतत ते एि ततृीयस्तरं प्रशत 

गच्छेयुः ।  

  



शलाकापिीक्षायािः वयून ािः - 

 किाशचत् छारािां भाग्यििात् अिीतः सरिः शिषयः यशि ििाकया प्राप्ः चेत् 

भाग्यम ्अतयथा छारािां मनशस ििेमतु्पद्यते । 

 अस्याः परीक्षायाः मौशिकत्िात् स्मरििके्तः अभािे छाराः पराशजताः स्युः । 

 ियैाहीनाः, िज्जाििाः, सभाकर्मपयुक्ताः छाराः अिीतस्य शिषयस्योपस्थापने 

असमथााः भिेयुः । 

 एषा परीक्षा केििं प्रशतभाितां छारािां कृते एि भिशत । नतु 

सामातयबशुद्धयुक्तानां छारािाम ्। 

 उत्तमगुरोः अभािे एतादृिपरीक्षास ुभागग्रहिमिे कष्ठकरं भिशत । 

शलाकापिीक्षायािः गुणािः - 

 एषा उत्कृष्टमपूयाङ्कनप्रिािी । 

 मनोिैज्ञाशनकी परीक्षा पद्धशतः । 

 छारषेु प्रशतभां जागरयशत ।  

 छारषेु स्पिााबशुदं्ध जनयशत । 

 िास्त्रपरररक्षिे पररपोषिे च परीक्षाप्रिािीयम ्अत्यततमपुयुक्तकरी । 

 पूिारूपेि प्राचीनभारतीयपरीक्षाप्रिािी इयम ्। 

 छारािां िशैक्षकसिातोमिुशिकासायात्यततमपुयुज्यते । 

इत्थं िास्त्राशिगमस्य परररक्षिाथाम ् ििाकापरीक्षा एका उत्तमा मपूयाङ्कनप्रशिया 

राराज्यते । ििाकापरीक्षायाः चािनेन छारािां सर्मपूिं ज्ञानं परीशक्षतुं िक्यते । अर प्रथमस्तरे 

स्मतृेः परीक्षिं,  शितीयस्तरे छारािां िाक्यानामथाानुसतिानक्षमतायाः परीक्षिं,  युशक्तपरीक्षिं 



ततृीये स्तरे च शियते । अर प्रशतशिनमभयासः श्रििं मननं इत्याशिशभ प्रशियाशभः स्मरििशक्तः 

अशभििानीया । प्रायः एतििे प्रोकं्त पञ्चिर्शयामाचाययः यत् – 

िाक्यैस्तिथाानुसतिानं श्रििं भिेत् । 

                   युक्त्या सर्मभाशितत्िानुसतिानं मननं तु तत् ॥ 

ताभयां शनशिाशचशकत्सऽेथे चेतसः स्थाशपतस्य यत् । 

     एकतानत्िमतेशद्ध शनशिध्यासनमुच्यते ॥पंचििी 1. 43-44 ॥ 

 

िास्त्रािां ज्ञानपररक्षिाय एते प्रशिियः स्मशृतिशक्तमशभििायशतत इशत िेिपाठैः 

प्रमािीशियते। िीडामाध्यमने अिबोिपररक्षिाय प्रहशेिकानां प्रयोग साहाय्यमाचरशत। 

सजानात्मकतायाः पररक्षिं समस्यापूशतामाध्यमने भिशत। ििाकया ज्ञानात्मकम् 

अिबोिात्मकञ्च परीक्षिं शियते। एतेषां प्रशििीनां प्रयोगेि सिाशिििास्त्रािां पररक्षिं भिशत । 


