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भमषमतशक्षणे उच्चमिणतशक्षणस्य र्हत्त्र्र््
डॉ. अपूर्श
व र्मव
उपोद्घमतः
रूपयौर्नसम्पन्नम तर्शमलकु लसम्भर्मः ।
तर्द्यमहीनम न शोभन्ते तनर्वन्धम इर् ककं शुकमः ।। 1
‘तशक्ष तर्द्योपमदमने’ इतत धमतुतः तनष्पन्नस्य ‘तशक्षम’ शब्दस्य अर्वः अज्ञमनमन्धकमिं दुिीकृ त्य
प्रकमशं प्रतत नयनर्् इतत भर्तत । एतस्य लक्ष्यन्तु तशशोः सर्मवङ्र्ीणतर्कमसः इतत ।
एततस्र्न् एर् अन्तभवर्तत आध्यमतत्र्कतर्कमसः नैततकतर्कमसश्च । एतत् द्वयर्तप आबमल्यमत्
तशशोः र्तस्तष्के सर्मर्च्छतत । अत्र र्मतृभमषम तर्म च शमस्त्रीयभमषम एतत् द्वयर्तप
र्हदुपकिोतत ।
तशक्षम तनिन्तिप्रर्महर्मनम एकम प्रक्रियम तर्द्यते । तशक्षमप्रमप्तौ जर्त्यतस्र्न् र्मनर्ः एर्
सर्र्वः तर्द्यते इत्यतः र्मनर्ः तशक्षयम जीर्श्रेष्ठत्र्ं प्रमप्नोतत । र्मनर्ं तर्नम इदं जर्त्
अतर्कतसतर्् अन्धकमिर्यञ्च अभतर्ष्यत् । र्मनर्स्य श्रेष्ठत्र्स्य कमिणन्तु तशक्षैर् । र्मनर्ः
अनुसतन्धत्सुः इत्यस्र्मत् सर्वदम तनत्यनूतनसमर्ग्रीणमं प्रस्तुतीकिणे संलग्नः र्तवते । खर्ोलस्य
“संकषवणर््” (Big bang theory) इतत आन्दोलनस्य फलतः ग्रहमणमं सर्ुत्पततः तर्ैर् अस्यमः
धिमयमश्च सर्ुद्भर्ः । तक्षत्यप्तेजोर्रुत्योर्मनमं सतम्र्श्रणरूपे अतस्र्न् जर्तत र्मनर्मनमर््
उत्पततः दीर्वकमलमनन्तिर्ेर्ेतत जीर्तत्त्र्तर्तद्भः कल््यते । पृतर्यमः उत्पतततर्षये तर्श्वस्य
सर्वप्रमचीनग्रन्र्स्य ऋग्र्ेदस्य दशर्र्ण्डलस्य नमसदीयसूक्ते प्रततपमक्रदतं तर्द्यते इत्येर्र्् –
नमसदमसीन्नोसदमसीतदमनीं नमसीद्रजो नो योर्मपिोयत् ।
क्रकर्मर्िीर्ः ! कू ह कस्य शर्न्नम्भः क्रकर्मसीद र्हनं र्म्भीिर्् । 2
एतत्सर्वर्तप दैर्दतर्ेर् क्रकन्तु एतमदृशं यज्ज्ज्ञमनं ततु र्नुजमनमर्् अनुसतन्धत्सुर्नसः
फलर्ेर्ेतत । र्नतस अनुसतन्धत्सम अतर्द्यते चेत् क्रकर्तप ज्ञमनं नैर् प्रम्यते ।
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र्नतस तजज्ञमसम तर्द्यते इत्यस्र्मदेर् कतश्चदतप करिनमदतप
करिनतिं तर्षयर्् आत्र्समत्कतुुं प्रभर्तत । उद्यर्ः एर्
र्मनर्मनमं श्रेष्ठत्र्स्य र्ुख्यकमिणतर्तत तनःसङ्कोचतयम र्क्तुं
शक्यते । उक्तञ्च उद्यर्ेन तह तसद्धध्यतन्त कमयमवतण न र्नोिर्ैः ।
न तह सुप्तस्य ससंहस्य प्रतर्शतन्त र्ुखे र्ृर्मः ।।
तर्म एर्र्तप उक्तर्् “उद्यतर्नं पुरुषससंहर्ुपैतत लक्ष्र्ीः”
इतत। अनेन ज्ञमयते यत् र्मनर्मनमं श्रेष्ठत्र्स्य कमिणेन
जर्क्रददं प्रकमशर्यं ज्ञमनर्यं तर्द्यते उत ज्ञमनस्य कमिणमदेर्
र्मनर्ः श्रेष्ठत्र्र्र्मप्नोतीतत । यतत्कर्तप भर्तु नमर् र्मनर्स्य
अनुसतन्धसुर्नसः फलेनैर् सर्वर्तप असमध्यं समध्यं भर्तत ।
बमलमः अतप तनिन्तिर्् अनुसतन्धत्सयम प्रश्नमर्तिणं कु र्वतन्त,
यमर्त् अनुसतन्धत्सम शमन्तं न यमतत । अनुसतन्धत्सम,
तजज्ञमसम तर्म च कल्पनम इत्येतेषमं त्रयमणमं सर्न्र्यमत्र्कः
र्मनर्ः नूतनमतर्ष्कमिमणमं पृष्ठपोषकः तर्द्यते । एतत्
सर्वर्तप तशक्षमयमः फलेनैर् तसद्धध्यतत । अतः एर् अतस्र्न्
लेखे तशक्षम इत्यनेन कः अतभप्रमयः ? भमषमतशक्षणं क्रकर्् ?
भमषमतशक्षणं क्रकर्र्वर्् ? भमषमतशक्षणं कर्र्् ? भमषमतशक्षणे
उच्चमिणतशक्षणस्य ककं र्हत्त्र्र्् ? इतत एतेषमं तर्षये
तर्स्तृतरूपेण चचमव तर्द्यते ।

सुतनतश्चतम तर्हव जनः अतर्कतसतः िमष्ट्रर्तर्कतसतं र्म सुतिमं
भर्तत

।

तदर्ुं

तशक्षम

यर्तस्र्तम

भर्ेत,्

क्रकञ्च

आर्श्यकतमनुर्ुणं पमठ्यचयमवयमं परिर्तवनर्् आर्श्यकं र्तवत।े
भमितीयतशक्षमयर्स्र्म
यद्यतप
तर्श्वस्य
इतिदेशीयतशक्षमयर्स्र्मतभः समकं सर्न्र्यं स्र्मपतयतुं
पमठ्यिर्मणमं तनर्मवणं किोतत तर्मतप अत्र पमठ्यिर्ेषु
तशक्षमयर्स्र्मसु च बहुतर्धमः सर्स्यमः सम्भर्तन्त ।
जन्तूनमं निजन्र्दुलभ
व र्तः पुंस्त्र्ं ततो तर्प्रतम इतत
शङ्किभर्र्त्पमदमनमं र्चनमनुर्ुणं भमतषकतचन्तनतर्षये
निस्य श्रेष्ठत्र्ं सर्ेषमं प्रततभमतत । प्रपञ्चेऽतस्र्न् तर्द्यर्मनेषु
प्रमतणषु यर्हमरिकदृष्यम भमषमज्ञमनदृष्यम च र्मनर्ः एर्
श्रेष्ठत्र्र्मप्नोतत । सम्प्रेषण-र्मध्यर्रूपेण भमषम एर् र्मनर्स्य
प्रर्ुखर्ुणः । र्नुष्यः पिस्पिसम्बन्धं स्र्मपयन् लोकयमत्रमं
प्रर्तवयतत । लोकयमत्रमप्रर्तवनमय भमषैकम एर् समधनतर्तत
अभमष्यत । भमषमं तर्नम र्मनर्जीर्नं पशुर्त् भर्तत इतत तु
तनतश्चतर्् । स्र्मनभेदन
े र्मनर्मनमं भमषमयमः अतप तभन्नतम
दिीदृश्यते । एतदर्ुं र्क्तुं शक्यते यत् भमषम तह तेषमर््
अतधको तर्शेषः भमषयम हीनमः पशुतभः सर्मनमः इतत ।
भमषमयमः परिभमषीकिणं Encyclopedia Britannica इत्यत्र
एर्ं प्रकमिे ण र्तवते –
“Language may be defined as an arbitrary system of vocal
symbols by means of which human being, as members of
social group and participants in culture interact and
communicate.”

भमषम एकम समर्मतजकप्रक्रियम अतस्त । अतः बमलकस्य
यतक्तत्र्तर्कमसे भमषमयमः भूतर्कम प्रधमनभूतम भर्तत ।
भमषमन्तर्वतमतन चत्र्मरि कौशलमतन (श्रर्णं भमषमणं पिनं

शोधलेखः

लेखनञ्च)

अतप

अपरिहमयमवतण
र्हत्त्र्पूणवः ।

शुनः पुच्छतर्र् यर्ुं जीतर्तं तर्द्ययम तर्नम ।
न र्ुह्यर्ोपने शक्तं न च दंशतनर्मिणे ।। 3

भमषमयमः

अतस्र्न् श्लोके तशक्षमहीनस्य कम तस्र्ततः इतत स्पष्टतयम

च

समर्मतजकतर्कमसमय
।

भमषमकौशलमनमं

परिभमषमतर्षये

ब्रमह्मणग्रन्र्े

उपयुक्तमतन
शैतक्षकतर्कमसः
अतस्त

–

“लोकयर्हमिे प्रचतलतर्मर्ेर् भमषम शब्देन यर्हृतम” इतत ।

उतल्लतखतर्् अतस्त । अस्य श्लोकस्य अर्वः एर्र्् अतस्त –
तशक्षमहीनस्य जनस्य जीर्नं शुनकस्य पुच्छतर्र् अतस्त ।
यर्म शुनकस्य पुच्छं र्ुह्यर्ोपने तर्म च र्शकमदीनमं
दंशतनर्मिणे सर्र्ुं न भर्तत अर्मवत् शुनकस्य पुच्छं यर्म
यर्ुं भर्तत तर्ैर् तशक्षयम तर्हीनस्य जनस्य जीर्नर्् अतप
यर्ुं भर्तत ।
तशक्षम इत्यस्य प्रमचीनकमले तर्द्यम इतत नमर्मन्तिर्तर्द्यत ।
सर्मजे परिदृश्यर्मनमनमं सर्मवसमं सर्स्यमनमं परिहमिमय
तशक्षम एकः एर् प्रकृ ष्टोपमयः । यद्रमष्ट्रस्य तशक्षमयर्स्र्म यर्म
सुयर्तस्र्तम सुदढृ म सुतनतश्चतम च तद्रमष्ट्रस्य र्मनर्ः तर्ैर्
तर्कतसतः उत्कृ ष्टश्च । यक्रद तशक्षम न यर्तस्र्तम न

33

भाषाप्रयोजनानन
सर्मजे िमष्ट्रे प्रपञ्चे च र्मनर्मनमं तर्चमितर्तनर्यस्य
प्रर्ुखसमधनं भमषैर् । भमषमयमः तर्श्वर्् एकनीडं भर्तत ।
भमषमयमः आधमिे ण निः स्र्ीयतर्चमिमन् उपस्र्म्य अन्येषमं
तर्चमिै ः परितचतः भर्तत । भमषयम स्र्पूर्वजमनमं
ज्ञमनतर्ज्ञमनस्य सङ्िर्णं भमतर्सन्तततषु क्रियते । तद्वप्रकमिकं
भमषमप्रयोजनर्् अतस्त – र्ैयतक्तकं तर्म च समर्मतजकर्् ।
र्ैयतक्तकर्् – पुनः तद्वप्रकमिकतर्दर्् । समङ्के ततकप्रयोजनर््
उद्दीपनप्रयोजनञ्चेतत । भमषमयमः प्रयोजनेषु पिर्प्रयोजनं
भमर्तर्तनर्यः र्तवते । अर्मवत् भमर्ग्रहणं भमर्मतर्ष्किणञ्च ।
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भमषणलेखनमभयमं

भमर्मतभयतक्तश्च

जमयते

।

तचन्तनर्मयमतत तर्म च सर्वस्यमः भमषमयमः तशक्षणं तस्यमः

भमषमप्रयोजनमतन एर्ं प्रकमिे ण संक्षेप्तुं शक्नुर्ः –

एर् भमषमयमः र्मध्यर्ेन भर्ेत,् तदैर् भमषमतशक्षणोद्देश्यमतन

1. भमषम भमर्ग्रहणं भमर्मतभयक्तीकिणञ्च किोतत ।

तसद्धध्यतन्त ।

2. भमषम संस्कृ सतं, सभयतमं च परििक्षतत ।
भमषमतशक्षणोद्देश्यमतन
भमषमतर्षये तर्स्तृतचचमव कृ तमऽग्रे । अत्र भमषमयमः
तशक्षणोद्देश्यमतन तर्र्ृश्यन्ते । भमषमं तर्नम र्मनर्ः र्ूकः
तर्द्यते । यर्म पशूनमं यर्मर्् अन्ये अर्र्न्तुं न शक्नुर्तन्त

3. भमषम यर्हमिज्ञमनं सम्पमदयतत ।
4. भमषम यतक्तत्र्ं तर्कमसयतत ।
5. भमषम समतहत्यमतभरुसचं र्धवयतत ।
समर्मतजकर्् – समर्मतजककमयवसम्पमदने भमषम एकं र्ुख्यं दृढं
च समधनर्् । तर्द्यमलयस्तिे कतत भमषमः पमिनीयमः ? इतत
चचमव बहुभमषमभमषीये भमितदेशे प्रमचीनकमलमत् प्रचलतत ।
भमषमयमः तर्तर्धरूपमतण भर्तन्त, अतः प्रर्र्स्तिे तमर्त्
भमषमद्वयं

र्मध्यतर्कस्तिे

भमषमत्रयं

पमिनीयतर्तत

तशक्षमतर्पतश्चतमर्मशयः । पुनः कमः तमः ततस्रः भमषमः ?
र्मतृभमषम अर्श्यर्ेर् पमिनीयम । िमष्ट्रभमषमरूपेण
तहन्दीभमषम
पमिनीयम
।
अन्तमिमतष्ट्रयभमषमरूपेण
आङ्ग्लस्यमतप पमिनं किणीयर्् । एर्ं रूपेण ततस्रः भमषमः
पमिनीयमः इतत सर्वकमिे ण तनर्णवतर्् । एतदेर्
तत्रभमषमसूत्रतर्तत नमम्नम प्रतसद्धर्् ।
तर्द्यमलये तशक्षणस्य र्हत्त्र्र््
जीर्श्रेष्ठर्मनर्ैः कृ तमनुसन्धमनस्य फलर्मनुष्ठमतनकतशक्षम
इतत। आनुष्ठमतनकतशक्षमयमः प्रर्ुखः र्मध्यर्ः तर्द्यते
तर्द्यमलयः । तशशोः तशक्षमप्रमप्तेः प्रर्र्स्तिः तर्द्यते
तर्द्यमलयः यस्र्मत् तशशोः सर्मवङ्र्ीणतर्कमशे तर्द्यमलयस्य
र्हत्त्र्ं सुर्हत् तर्द्यते । तर्द्यमलयः सर्मजस्य आर्हवस्र्रूपः
तर्द्यते इत्यतः तर्द्यमलयः लर्ुसर्मजत्र्ेन परिर्ण्यते ।
अतस्र्न् लर्ुसर्मजे यर्म भर्तन्त छमत्रमः तर्ैर्
भमतर्सर्मजस्य तस्र्ततः भतर्तुं शक्यते इत्यतः तर्द्यमलये
छमत्रमणमं तशक्षणे अत्यतधकर्हत्त्र्ं प्रदमतयर्् । तशक्षणं यर्म
तर्द्यते तर्ैर् छमत्रमणमं र्ततः छमत्रक्रियमश्च भर्तन्त । अतः
यमदृशः सर्मजः अस्र्मतभः कल््यते तस्यमधमिे ण तर्द्यमलये
तशक्षणस्यमर्श्यकतम तर्द्यते । समर्मतजकतर्कमसैस्समकं
छमत्रमणमं र्ैयतक्तकतभन्नतमयमः आधमिे णमतप तशक्षणं भर्ेत,्

तर्ैर् र्ूकमनमं तर्षयेऽतप । अतः र्मनर्मय भमषम अपेक्षते,
ययम र्मनर्ः स्र्मतभयसक्तं प्रकटतयतुं सर्र्वः स्यमत् । अत्र
प्रमधमन्यं प्रमप्नोतत र्मतृभमषम एर् । ततः अन्यमसमं भमषमणमं
तर्षये जनमः आग्रहं प्रकटयतन्त । अतः तशशोः प्रमितम्भकस्तिे
र्मतृभमषमतशक्षणर््
आर्श्यकर््
।
र्मतृभमषमयमः
सर्ुतर्तशक्षणेन तशशोः आन्तरिकतर्कमसः शीघ्रतयम जमयते।
अस्र्मकं देशस्तु तर्तर्धभमषीयः इत्यतः बहुभमषमः
अध्ययनीयमः भर्तन्त । अस्र्मत् भमषमशमस्त्रीयैः
तर्द्यमलयच्छमत्रमणमं कृ ते तत्रभमषमसूत्रस्य संिचनम कृ तम ।
अतस्र्न् सूत्रे सर्ेषमं कृ ते भमषमत्रयस्य अध्ययनमय अर्कमसः
प्रदतः

।

एषु

तत्रषु

िमतष्ट्रयभमषम,

प्रमन्तीयभमषम,

शमस्त्रीयभमषम (संस्कृ तर््) च प्रर्ुखतयम अन्तभवर्तन्त ।
तर्मतप एतस्य तर्षये तर्तभन्नैः आयोर्ैः तर्तभन्नतयम
पिमर्शमवः प्रदतमः । प्रत्येकर्तप आयोर्ः तभन्नतयम पिमर्शवर््
अददमत् । तत्रभमषमसूत्रे अन्तमिमवतष्ट्रयभमषमयमः आङ्ग्लस्यमतप
स्र्मनं कतल्पतर्् । भमषमतशक्षणस्य उद्देश्येषु कमतनचन
उद्देश्यमतन भर्न्त्येर्र्् –









देशीयभमषमणमं ज्ञमनर्् ।
भमषमसु तर्द्यर्मनज्ञमनस्यमहिणमय प्रयत्नः ।
भमषमयमः र्मध्यर्ेन भमितीयसंस्कृ तेः ज्ञमनर्् ।
भमषमयमः अध्ययनेन भमषमसंिक्षणर्् ।
अन्तमिमतष्ट्रयभमषमयमः ज्ञमनेन प्रमपतञ्चकज्ञमनर्् ।
िमतष्ट्रयभमषमज्ञमनर्् ।
भमषमज्ञमनेन िमतष्ट्रयैकतमयमः र्धवनर्् ।
िमतष्ट्रयभमर्नमयमः तर्कमसः च ।

इत्येतमदृशमनमर््

उद्देश्यमनमं

पूतय
व े

तर्द्यमलयतशक्षणे

अतप च पमठ्यपुस्तकमनमर्तप तनर्मवणं तदमधमिे ण कतवयर्् ।
यतो तह पमठ्यपुस्तकर्ेर् तशक्षणस्यैकः तर्तशष्टमधमिः र्तवते ।
पमठ्यपुस्तके एर् शैतक्षकोद्देश्यमनमं सर्मर्ेशः तर्म च
प्रततफलनं दृश्यते । पमठ्यपुस्तकर्् अर्लोक्यैर् ऊतहतुं

तत्रभमषमसूत्रस्य संिचनम कृ तम, तर्म च भमषमतशक्षणस्य

शक्यते कमतन भर्तन्त शैक्षतणकोद्देश्यमतन, तर्म च के

ककं नमर् उच्चमिणकौशलर्् ? कर्ं च उच्चमिणं किणीयर्् ?

शैक्षतणकतर्धयः इतत । अतः कक्ष्यमकक्षतशक्षणे छमत्रमणमं
जीर्नैस्समकं सर्मजस्यमतप उन्नतेः सूत्रं तनतहतं तर्द्यते । अतः
तशक्षणस्य र्हत्त्र्ं तर्द्यमलयतशक्षणे र्मनर्जीर्ने प्रमणर्त्
तर्द्यते
।
अत्रैर्
तशक्षणस्य
र्मध्यर्भमषमतर्षये

इतत एतमदृशमः प्रश्नमः प्रमयेण सर्ुद्भर्तन्त । एतमदृशमनमं

यर्स्र्म कृ तम ।
भमषमतशक्षणे उच्चमिणतशक्षणस्य र्हत्त्र्र््

प्रश्नमनमं सर्मधमनमय पमतणनीयतशक्षमयमर्् उक्तर्् –
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यमघ्री यर्म हिे त् पुत्रमन् दंष्ट्रमभयमं न च पीडयेत् ।
भीतम पतनभेदमभयमं तद्वद्वणमवन् प्रयोजयेत् ।।4

तशक्षके ण के षुतचत् अंशेषु अर्धमतयं भर्तत, तेषमर्् उल्लेखं
कृ त्र्म डॉ. तर्श्वमसर्होदयः तलखतत –

भमषमतशक्षणे उच्चमिणस्य सन्दभे के नतचत् कतर्नम अतप
“कक्ष्यायाां शान्ततायाः रक्षणम्, सर्वेषामनि शब्िानाां

उक्तर्् –

सुस्िष्टम्
यद्यतप बहु नमधीषे तर्मतप पि पुत्र यमकिणर्् ।
स्र्जनः श्वजनो र्म भूत् सकलं शकलं सकृ त् शकृ त्।।

उच्चारणम्,

अल्िप्राण-महाप्राणािीनाां

ह्रस्र्विीर्ाािीनाां च साधु उच्चारणम्, लेखननचह्नेषु
नर्वशेषार्वधानिूर्वाकां र्वाचनां, भार्विूणं र्वाचनां च ।”
(डा.नर्वश्वासः, कौशलबोनधनी)

‘उत् + चि + तणच् + ल्युट्’ इतत उच्चमिणर्् अर्मवत्
र्मतङ्नष्पततकिणर्् इतत । ‘उद्घमतेन कण्िमद्यतभर्मतेन
चमयवते तनष्पमद्यते’ इतत उच्चमिणर्् । एतत् उच्चमिणकौशलं
जन्र्नम एर् न प्रम्यते । श्रर्णेन र्ननेन तनक्रदध्यमसनेन च
एतत् कौशलं हस्तर्तं भर्तत ।
र्णमवनमं शुद्धोच्चमिणस्य अभमर्मत् र्हमन् क्लेशः भर्तत इतत
सर्े जमनतन्त एर् । पमतणनीयतशक्षमयमर्् अतप शुद्धोच्चमिणस्य

कस्यमतश्चत् अतप भमषमयमः प्रर्ुखतत्त्र्ेषु उच्चमिणं र्हत्त्र्पूणुं
तत्त्र्ं भर्तत । ‘भमष यक्तमयमं र्मतच’ इतत धमतोः तनष्पन्नः
‘भमषम’ इतत शब्दः । भमष्यते शमस्त्रयर्हमिमक्रदनम प्रयुज्ज्यते

लेखनर्् इतत भमषमयमः चत्र्मरि कौशलमतन भर्तन्त ।
भमषमतशक्षणस्य इदर्् उद्देश्यं यत् तेषु कौशलेषु छमत्रमः

इतत भमषम । यक्तीकिणं भमषमयमः प्रर्ुखं लक्षणं भर्तत ।
यक्तीकिणस्य सम्प्रेषणं तदम एर् भतर्तुं शक्नोतत यदम
उच्चमिणं शुद्धं भर्तत । प्रत्येकर्् अतप भमषमयमः स्र्कीयम
उच्चमिणप्रक्रियम भर्तत । एतस्यमः प्रक्रियमयमः अज्ञमनेन जनमः
र्ूकमः भर्तन्त । अतः भमषमतशक्षणे अतधकं र्हत्त्र्र््
उच्चमिणस्य उपरि दमतयं भर्तत । उच्चमिणकौशलस्य
तर्कमसः
श्रर्णकौशलस्य
आधमिे ण
भर्तत
।
उच्चमिणप्रक्रियमयमः प्रमिम्भः भर्तत श्रर्णमत् एर् ।
र्मतृर्भमवत् एर् तशशोः भमषमश्रर्णर्् आिभते । कमलिर्मत्
यर्म सः अन्यस्र्मत् शृणोतत तर्ैर् उच्चमियतत । एर्र्ेर्
भमतषकपिम्पिम प्रचलतत । क्रकन्तु उच्चमिणकौशलस्य
तर्कमसस्य अभमर्मत् उच्चमिणस्य प्रक्रियमयमः ज्ञमनमभमर्मत्
र्म सर्मजे भमषमयमः तर्कृ तमतन रूपमतण प्रचतलतमतन र्तवन्ते ।
अस्यमः
उच्चमिणप्रक्रियमयमः
ज्ञमनमभमर्मत्
एर्
तभन्नतभन्नभमषमणमर्् उपभमषमणमं तर्भमषमणमं च उत्पततः
जमतम जमयर्मनम च अतस्त । यक्रद र्यं भमितीयभमषमः
पश्यमर्ः तर्हव सर्मवसमं भमषमणमं जननीभमषमत्र्ेन संस्कृ तर्ेर्
प्रमप्नुर्ः । संस्कृ तस्य उच्चमिणप्रक्रियमयमः ज्ञमनमभमर्मत्
तभन्नप्रमन्ते तभन्नमयमः भमषमयमः प्रचलनं प्रमिब्धर्् । अतः

तनपुणमः भर्ेयुः, उतिोतिं र्धवनञ्च प्रमप्नुयुः इतत । “र्मनर्स्य

र्हमभमष्ये उक्तर्् –

अभमर्मत् ककं जमयते इतत उतल्लखतत –
र्न्त्रो हीनः स्र्ितो र्णवतो र्म तर्थ्यम प्रयुक्तो न
तर्र्वर्मह ।
स र्मग्र्ज्रो यजर्मनं तहनतस्त यर्ेन्द्रशत्रुः
स्र्ितोपिमधमत् ।। 5 (५२)
र्ौतखक-तलतखतभेदन
े

भमषमत्र्क-सम्प्रेषणं

तद्वतर्धर््

।

सम्प्रेषणे भमषमयमः र्ौतखक-रूपर्ेर् प्रमर्तर्कर्् अतस्त ।
प्रर्र्-भमषमयमः तशक्षणे र्ुख्यतः भमषमयमः तलतखत-स्र्रूपे
तर्शेषमर्धमनं

भर्तत,

अन्य-भमषम-तशक्षणे

भमषमयमः

र्ौतखक-तलतखतयोः प्रमधमन्यं भर्तत । श्रर्णं, भमषणं, पिनं,

सम्प्रेषणमत्र्क-क्षर्तम

भमषम-कौशलमनमं

दक्षतमधमरितम

भर्तत । भमषमयमः प्रभमर्शीलतमयमः र्मनदण्डः बोधर्म्यतम
भर्तत । जनमः येषमं भमर्मनमं तर्चमिमणमञ्चमतभयसक्तं कतुवर््

अतोऽन्ये यञ्जनदोषमः । शश षष इतत र्म भूत् ।
पलमशः पलमष इतत र्म भूत् । र्ञ्चको र्ञ्जक इतत
र्म भूत् ।।

इच्छतन्त, तमन् क्रकयत्यम स्पष्टतयम बोधर्म्यतयम च

(र्हमभमष्यर्् अ.१।पम.१।आ.१।।)

अतभयक्तं कु र्वतन्त इतत भमषम-कौशलमतश्रतर्् अतस्त ।”
संस्कृ ततशक्षणसन्दभे पिनकौशलस्य तसद्धध्यर्ुं तशक्षकस्य
आदशवर्मचनं र्हत्त्र्पूणुं तत्त्र्ं भर्तत । आदशवर्मचनस्य सर्ये
५५ ाक्षणनीयनिणा .

4
5

ाक्षणनीयनिणा ५५

एतत् उच्चमिणकौशलं र्मनर्स्य र्ुखेन सम्बद्धर्् अतस्त ।
भमषमयमः उत्पततिे र् र्ुखमत् जमतम । अतः र्णमवनमर््
उच्चमिणस्य स्र्मनमतन अतप र्ुखसम्बद्धमतन सतन्त । एतमतन
स्र्मनमतन उच्चमिणं प्रभमर्यतन्त । प्रर्ुखतयम र्णोच्चमिणमय
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र्ुखसम्बद्धमतन अष्टौ स्र्मनमतन सतन्त । पमतणनीयतशक्षमयमर््

नमतसकम च अतस्त । ‘अ’र्णवस्य उच्चमिणस्र्मनं कण्िः

उतल्लतखतर्् अतस्त –

अतस्त । अर्तशष्टं स्र्मनर्् अतस्त नमतसकम । अतः
अनुस्र्मिस्य उच्चमिणस्र्मनं भर्तत नमतसकम ।

अष्टौ स्र्मनमतन र्णमवनमर्ुिः कण्िः तशिस्तर्म ।
तजह्र्मर्ूलं च दन्तमश्च नमतसकोष्ठौ च तमलु च ।।



तर्सर्वः ‘अः’ इत्यत्र अर्णमवत् पश्चमत् ‘ह् ’ इतत ध्र्तनः
श्रूयते । अर्मवत् तर्सर्वस्य उच्चमिणं ‘ह्’ र्णवसदृशं भर्तत ।

(१३)

अतः तर्सर्वस्य उच्चमिणस्र्मनं कण्िः अतस्त ।

तर्हव ककं नमर् स्र्मनर्् ? इत्यस्य आकमंक्षमयमर्् उच्यते -

एर्वमेर्व व्यञ्जनर्वणाानाम् उच्चारणस्थानानन िश्यामः

र्णमवतभयतक्तप्रदेशः स्र्मनर्् इतत । यदम शब्दप्रयोर्ेच्छम
भर्तत तदम कमयमतग्ननम प्रेरितः र्मयुः कण्िमक्रदस्र्मनेषु
सञ्चिन् र्णमवन् अतभयनतक्त । एर्ं ततत्स्र्मनेषु अतभयक्तमः



र्णमवः कण्ठ्यः, तमलयः इत्येर्ं शब्दैः अतप यर्तियन्ते ।
संस्कृ तर्णमवनमं र्र्ीकिणर्् अत्यन्तं र्ैज्ञमतनकिीत्यम कृ तं
तर्द्यते । स्र्िमः यञ्जनमतन च इतत संस्कृ तर्णवर्मलमयमः
प्रर्ुखभमर्द्वयर्् अतस्त ।

‘क् ख् र्् र्् ङ् ’ इतत एतेषमर्् उच्चमिणसर्ये तजह्र्मयमः
र्ूलभमर्े अर्मवत् कण्िभमर्े स्पन्दनं भर्तत । अतः ‘क् ख् र्् र््
ङ् ’ इतत र्णमवनमर्् उच्चमिणस्र्मनं कण्िः अतस्त । एतेषमं
र्णमवनमर्् उत्पततः कण्िमत् अतस्त अतः एते कण्ठ्यमः उच्यन्ते।


अधुना स्र्वरर्वणाानाम् उच्चारणस्थानानन कानन इनत िश्यामः


प्रत्येकं र्णवस्य उच्चमिणसर्ये यद् अङ्र्र्् अतधकं सक्रियं
भर्तत तद् उच्चमिणस्र्मनं भर्तत । ‘अ’ इतत स्र्िर्णवस्य
उच्चमिणे कण्िः अतधकः सक्रियः भर्तत । अतः ‘अ, आ’
र्णवयोः उच्चमिणस्र्मनं कण्िः अतस्त।



‘इ’ र्णवस्य उच्चमिणे ‘तजह्र्म’ ‘तमलु’ स्पृशतत । अतः इ, ई
र्णवयोः उच्चमिणस्र्मनं ‘तमलु’ अतस्त ।



‘उ’ इतत र्णवस्य उच्चमिणे ओष्ठौ अतधकौ सक्रियौ भर्तः ।
अतः उ, ऊ र्णवयोः उच्चमिणस्र्मनर्् ओष्ठौ स्तः।



‘ऋ’ इतत र्णवस्य उच्चमिणे तजह्र्मयमः स्पशवः र्ूधमवयमं
भर्तत । अतः ‘ऋ, ॠ’ इतत र्णवयोः उच्चमिणस्र्मनं र्ूधमव

कर्वर्ास्य उच्चारणस्थानम्

चर्वर्ास्य उच्चारणस्थानम्

‘च् छ् ज् झ् ञ्’ इतत । चर्र्वस्य र्णमवनमर्् उच्चमिणसर्ये तमलु
अतधकं

सक्रियं

भर्तत

।

अतः

चर्र्वस्य

र्णमवनमर््

उच्चमिणस्र्मनं ‘तमलु’ अतस्त । एतेषमं र्णमवनमर्् उत्पततः
‘तमलु’तः अतस्त अतः एते तमलयमः उच्यन्ते ।


टर्वर्ास्य उच्चारणस्थानम्

‘ट् , ि् , ड् , ढ् , ण्’ इतत टर्र्वस्य उच्चमिणसर्ये तजह्र्म र्ूर्ध्वः
स्पशुं किोतत । अतः टर्र्वस्य र्णमवनमर्् उच्चमिणस्र्मनं ‘र्ूधमव’
अतस्त । एतेषमं र्णमवनमर्् उत्पततः र्ूर्ध्वः अतस्त अतः एते
र्ूधवन्यमः उच्यन्ते ।

अतस्त ।


‘लृ’ इतत र्णवस्य उच्चमिणे तजह्र्मयमः स्पशवः दन्तेषु



भर्तत । अतः ‘लृ’ र्णवस्य उच्चमिणस्र्मनं दन्तमः इतत

‘त् र्् द् ध् न्’ इतत तर्र्वस्य उच्चमिणकमले दन्तमः अतधकमः

सतन्त ।


तर्वर्ास्य उच्चारणस्थानम्

सक्रियमः भर्तन्त । अतः तर्र्वस्य र्णमवनमर्् उच्चमिणस्र्मनं

‘ए’कमिस्य उच्चमिणे कण्िस्य सक्रियतम अतस्त । अतप च

‘दन्तमः’ सतन्त । एतेषमं र्णमवनमर्् उत्पततः दन्तेभयः अतस्त ।

तजह्र्मयमः तमलुस्पशवः अतप भर्तत । अतः ‘ए ऐ’ र्णवयोः

अतः एते दन्त्यमः उच्यन्ते ।

उच्चमिणस्र्मनं “कण्ि-तमलु” इतत ।




िर्वर्ास्य उच्चारणस्थानम्

‘ओ’ र्णवस्य उच्चमिणे कण्िः ओष्ठौ च अतधकौ सक्रियौ



भर्तः। अतः ओ, औ र्णवयोः उच्चमिणस्र्मनं “कण्ि-ओष्ठौ

‘प् फ् ब् भ् र््’ इतत पर्र्वस्य र्णमवनमर्् उच्चमिणसर्ये ‘ओष्ठौ’

” स्तः ।

अतधकौ

अनुस्र्मिस्य तर्सर्वस्य च उच्चमिणं सर्वदम स्र्िर्णेन सह
भर्तत । यर्म - ‘अं’ इत्यत्र सक्रियर्् अङ्र्ं कण्िः

सक्रियौ

भर्तः।

अतः

पर्र्वस्य

र्णमवनमर््

उच्चमिणस्र्मनर्् ‘ओष्ठौ’ स्तः । एतेषमं र्णमवनमर्् उत्पततः
ओष्ठमभयमर्् अतस्त अतः एते ओष्ठ्यमः उच्यन्ते ।
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अन्तःस्थर्वणाानाम् उच्चारणस्थानम् -

दन्तोष्ठस्र्मतननः र्णमवः - ‘र्कमिस्य दन्तौष्ठर््’



‘य्’र्णवस्य उच्चमिणसर्ये तजह्र्मयमः तमलुस्पशवः भर्तत ।

सूत्रमनुसमिं र्कमिः ।

अतः ‘य्’ र्णवस्य उच्चमिणस्र्मनं तमलु अतस्त ।

तजह्र्मर्ूलीयस्र्मतननः

‘ि्’र्णवस्य उच्चमिणसर्ये तजह्र्मस्पशवः र्ूर्र्ध्व भर्तत ।

तजह्र्मर्ूलर््’ इतत सूत्रमनुसमिं क ख ।



अतः ‘ि्’ इतत र्णवस्य उच्चमिणस्र्मनं र्ूधमव अतस्त ।


‘ल्’र्णवस्य उच्चमिणसर्ये तजह्र्म दन्तमन् स्पृशतत। अतः
‘ल्’र्णवस्य उच्चमिणस्र्मनं दन्तमः सतन्त ।



‘र््’र्णवस्य उच्चमिणसर्ये दन्त-ओष्ठौ अतधकौ सक्रियौ
भर्तः । अतः ‘र््’र्णवस्य उच्चमिणस्र्मनं दन्त-ओष्ठौ स्तः।
ऊष्मर्वणाानाम् उच्चारणस्थानम्



‘श्’र्णवस्य उच्चमिणसर्ये तजह्र्म तमलु स्पृशतत । अतः
‘श्’र्णवस्य उच्चमिणस्र्मनं तमलु अतस्त ।
‘ष्’उच्चमिणसर्ये तजह्र्म र्ूधमवनं स्पृशतत । अतः ‘ष्’

पुनः च छमत्रेभयः अतप उच्चमिणस्र्मनमनमं ज्ञमनं दत्त्र्म शुद्धर््
उच्चमितयतुं प्रेियेयुः । तशक्षकमः न के र्लं र्णोच्चमिणस्र्मनस्य
ज्ञमनं कमियेत् अतप तु कर्ं र्णमवनमं स्र्मनमनुर्ुणर्् उच्चमिणं
किणीयं तदतप ज्ञमपयेयुः । यर्म प्रमिम्भे एर्
पमतणनीयतशक्षमयमः अयं श्लोकः उक्तः यत् –
यमघ्री यर्म हिे त् पुत्रमन् दंष्ट्रमभयमं न च पीडयेत् ।
भीतम पतनभेदमभयमं तद्वद्वणमवन् प्रयोजयेत् ।। 6

‘स्’उच्चमिणसर्ये दन्तमः अतधकमः सक्रियमः भर्तत ।
अतः ‘स्’र्णवस्य उच्चमिणस्र्मनं दन्तमः सतन्त ।



‘तजह्र्मर्ूलीयस्य

उपसंहमि
भमषमतशक्षणे तशक्षकस्य र्हत् दमतयत्र्ं भर्तत । प्रत्येकर्तप
तशक्षकः आदौ स्र्यं शुद्धोच्चमिणस्य प्रयमसं कु यमवत् । तत्रमतप
र्णमवनमर्् उच्चमिणस्र्मनमतन ज्ञमत्र्म एर् शुद्धोच्चमिणस्य
प्रयमसः किणीयः । अतः तशक्षकमणमं पिर्ं कतवयं भर्तत यत्

र्णवस्य उच्चमिणस्र्मनं र्ूधमव अतस्त ।


-

तशक्षकमः स्र्यर्् उच्चमिणस्र्मनमनुर्ुणं शुद्धर्् उच्चमियेयुः,





र्णमवः

इतत

‘ह्’उच्चमिणसर्ये कण्िः अतधकः सक्रियः भर्तत । अतः
‘ह्’र्णवस्य उच्चमिणस्र्मनं कण्िः अतस्त ।

उच्चमिणसन्दभे छमत्रमः के षमं र्णमवनमर्् उच्चमिणे दोषं कु र्वतन्त
इतत तशक्षकै ः ज्ञमतयर्् । यर्म के चन छमत्रमः ख इत्यस्य
स्र्मने क/र्, खमदमतर् इत्यस्य कमदमतर्/र्मदमतर् इतत, र्

र्वणाानाम् एतािृशानन एर्व उच्चारणस्थानानन िानणनीय-

इत्यस्य स्र्मने र्, र्ण्टम इत्यस्य र्ण्टम इतत, अ इत्यस्य ओ /

व्याकरणे इत्थां प्रिर्शातानन

ए, अहर्् इत्यस्य ओहर््/एहर््, छ इत्यस्य च, ि इत्यस्य ट,

कण्िस्र्मतननः र्णमवः - ‘अकु हतर्सजवनीयमनमं कण्िः’ इतत

पितत इत्यस्य पटतत, र् इत्यस्य द इतत, तर्म इत्यस्य तदम,

सूत्रमनुसमिर्् अर्णवः, कर्र्वः, हकमिः तर्सर्वश्च ।

ध इत्यस्य द इतत, धिणी इत्यस्य दिणी, ण इत्यस्य न इतत,

तमलुस्र्मतननः र्णमवः - ‘इचुयशमनमं तमलु’ इतत सूत्रमनुसमिर््

सूत्रमनुसमिर्् उर्णवः, पर्र्वः उपध्र्मनीयः प फ ।

कमिणर्् इत्यस्य कमिनर्् इतत उच्चमियतन्त । श ष स
इत्यमदीनमर्् उच्चमिणस्य तर्षये तु सर्वत्र अधुनम दोषः एर्
दृश्यते । अतः उच्चमिणस्य स्र्मनमनमर्् आधमिे ण तशक्षकै ः
स्र्यं ज्ञमत्र्म प्रमयोतर्करूपेण अभयमसः कमिणीयः ।
अभयमसेन एर् उच्चमिणर्तदोषमः दूिीकिणीयमः ।
उच्चमिणर्तदोषमणमं चयनस्य अनन्तिं तशक्षकै ः छमत्रैः कृ तमनमं
दोषमणमं कमिणमतन अतप ज्ञमतयमतन भर्तन्त । यतः प्रत्येकर््
अतप कमयवस्य क्रकतञ्चत् कमिणं भर्तत एर् । तशक्षकमः
तनश्चयेन
छमत्रकृ तदोषमणमं
कमिणं
जमनीयुः
।
उच्चमिणर्तदोषमणमं कमतनचन कमिणमतन एर्र्तप भतर्तुं

नमतसकमस्र्मतननः र्णमवः - ‘ञर्ङणनमनमं नमतसकम च’ इतत

शक्नुर्तन्त–

इर्णवः, चर्र्वः, यकमिः, शकमिश्च ।
र्ूधमवस्र्मतननः र्णमवः - ‘ऋटु िषमणमं र्ूधमव’ इतत सूत्रमनुसमिर््
ऋर्णवः टर्र्वः, िे फः, यकमिश्च ।
दन्तस्र्मतननः र्णमवः - ‘लृतुलसमनमं दन्तमः’ इतत सूत्रमनुसमिं
लृर्णवः तर्र्वः, लकमिः, सकमिश्च ।
ओष्ठमस्र्मतननः र्णमवः – ‘उपूपध्र्मनीयमनमर्ोष्ठौ’

इतत

सूत्रमनुसमिं ञ्, र््, ङ् , ण्, न् र्णमवः अनुस्र्मिश्च ।
कण्ितमलुस्र्मतननः र्णमवः - ‘ओदोतौ कण्िोष्ठर््’
सूत्रमनुसमिर्् एकमिः द्वमदशतर्धः ऐकमिश्च द्वमदशतर्धः ।

इतत





र्णमवनमर्् उच्चमिणस्र्मनस्य ज्ञमनमभमर्ः ।
यस्र्मत् छमत्रमः शृण्र्तन्त तस्य उच्चमिणे दोषः ।
तजह्र्मयमः जिितम ।

6५५ ाक्षणनीयनिणा .
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दन्तमनमं न्यूनतम आतधक्यं र्म ।
तजह्र्मयमः िस्र्तम दीर्वतम र्म ।
श्रर्णदोषः ।
र्ुखे लमलमस्रमर्स्य आतधक्यर्् ।
र्तवन्यमः अज्ञमनतम ।
भयर्् अर्र्म सङ्कोचः ।
उपयुक्तमभयमसस्य अभमर्ः ।
श्रर्णमभमर्ः ।
र्णवर्मलमयमः अज्ञमनतम ।

5. अल्तेकि, डम. अनन्त, प्रमचीन भमितीय तशक्षण पद्धतत,
नन्द क्रकशोि एण्ड ब्रदसव, र्मिमणसी, 1968.
6. पमिक, पी.डी, भमितीय तशक्षम औि उसकी सर्स्यमएँ,
तर्नोद पुस्तक र्ंक्रदि, आर्िम, क्रदर्.सं. 1976.
7. पमिक पी. डी., त्यमर्ी जी. एस., तशक्षम के समर्मन्य
तसद्धमन्त, तर्नोद पुस्तक र्तन्दि, आर्िम.
8. पमण्डेय, प्रो. िमर्शकल, संस्कृ ततशक्षण,

एर्र्ेर् तशक्षकमः अतप स्र्तर्द्यमलयस्य छमत्रमणमर््
उच्चमिणर्तदोषमणमं ककं कमिणर्् इतत अर्र्न्तुं प्रयत्नं कु युवः ।
छमत्रमणमर्् उच्चमिणर्तदोषमणमं कमिणज्ञमनस्य अनन्तिं
तशक्षकमः कर्ं दोषमणमं तनर्मिणं कतुुं शक्नुयुः इतत तर्षये
प्रयत्नं कु युवः । यतः पूर्वर्ेर् उक्तं यत् छमत्रमणमं प्रत्येकर्तप
दोषस्य तनर्मिणोपमयमः तशक्षकमणमं हस्ते भर्ेयुः इतत ।
उच्चमिणर्तदोषमणमं तनर्मिणमय के चन उपमयमः एर्र्तप
भतर्तुं शक्नुर्तन्त –











तशक्षकमः स्र्यं शुद्धर्् उच्चमिणं कु युवः ।
र्णमवनमर्् उच्चमिणस्य अतधकमतधकर्् अभयमसं कमियेयुः ।
पदस्तिे र्मक्यस्तिे च र्णोच्चमिणस्य अभयमसं कमियेयुः ।
कक्ष्यमयमर्् अतधकमतधकं पिनं कमियेयुः ।
शुद्धोच्चमिणयुक्तमयमः दृश्यश्रयसमर्ग्रयमः द्वमिम छमत्रमन्
श्रमर्येयुः ।
िीडमङ्र्णमक्रदषु छमत्रमन् नीत्र्म उच्चैः र्णमवनमर्् उच्चमिणं
कमियेयुः ।
र्णमवन् उच्चमयव अक्षिमतण चेतुं र्देयुः ।
येषमर्् उच्चमिणे अतधकक्लेशः भर्तत तेषमं कृ ते प्रत्येकं
र्णवस्य उच्चमिणस्र्मनस्य तर्शेषतयम बोधनं कमियेयुः ।
कक्ष्यमतशक्षणे आदशवर्मचनं शुद्धतयम स्पष्टतयम च कु युवः ।
अनुर्मचनसर्ये कः छमत्रः कु त्र उच्चमिणे दोषं किोतत
इतत फलके तर्तलख्य पश्चमत् शुद्धोच्चमिणं कमियेयुः ।

तर्नोद

पुस्तक र्तन्दि, आर्िम, 1995.
9. डम. तर्श्वमसः “कौशलबोतधनी” संस्कृ तभमिती, 2005
10. शर्मव

अपूर्वः

-

र्मध्यतर्कस्तिीयच्छमत्रमणमं

संस्कृ ततलतखतमतभयतक्तकौशलतर्कमसमय

उपमयमनमर््

अन्र्ेषणर््, िमतष्ट्रयसंस्कृ ततर्द्यमपीिर््, ततरुपततः, 2013
(एर््. एड.)
11. शर्मव

अपूर्वः

-

असर्प्रदेशे

र्मध्यतर्कस्तिीयसंस्कृ तपमठ्यपुस्तकमनमं
र्ूल्यमङ्कनमत्र्कर्ध्ययनर््, िमतष्ट्रयसंस्कृ ततर्द्यमपीिर््,
ततरुपततः, 2014 (एर््. क्रफल्.)
12. शर्मव अपूर्वः - असर्िमज्ज्यस्र्संस्कृ तशैतक्षकसर्स्यमनमं

एर्र्ेर् तशक्षकमः छमत्रमणमं शुद्धोच्चमिणस्य कृ ते प्रयमसं कु युवः ।
तदम एर् प्रत्येकं छमत्रस्य उच्चमिणकौशलस्य तर्कमसः
भतर्ष्यतत ।
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ततरुपततः, 2017 (पीएच. डी.)

