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डा. स्नेहलता

तिक्षािास्त्रीयसंस्कृ ततिक्षणे िरामिशस्य महत्त्िम्
डा. स्नेहलता

अतततिप्राध्यातिका,
तिक्षािास्त्रतिभागः, के .सं.ति.

प्रस्तावना

श्री रणिीरिररसरः, जम्मू,

सृतिरचनायां ब्रह्मणः यत् स्िानम् अतस्त तदेि स्िानं समाजतनमाशणे एकस्य तिक्षकस्य
भितत। सूक्ष्माततसूक्ष्मतचन्तनं तिधाय एकः तिक्षकः कालान्तरे उत्तमः समाजः किं
तिकतसतः भिेत् एतदिं छात्रतनमाशणे स्िीयं महत्तमं योगदानं ददातत अत एि तिक्षकः

जम्मू और कश्मीर, भारत

भतिष्यतनमाशतृिदेन तिभूष्यते। तत्राति महत्त्ििूणं दातयत्त्िं तनिशहतत संस्कृ ततिक्षकः, यस्य
खलु प्रधानकायं भितत छात्रेषु संस्कृ तततनष्ठश्रेष्ठगुणानां तनिेिनदातयत्िम् । अमीषां तह
उत्तमोत्तमतिक्षकाणां तनमाशणे तिक्षकप्रतिक्षणसंस्िानां योगदानं नातस्त न्यूनम्। ककन्तु
ितशमानभारते
तिक्षािास्त्रीयसंस्कृ ततिक्षणे
न
तिा
उत्कषशः
दृश्यते
येन
सुसंस्कृ तसंस्कृ तततनष्ठानां संस्कृ तभाषायां प्राप्तातधकाराणां संस्कृ तरक्षणैकतचत्तानां तिक्षकाणां
च तनमाशणं कतुं िक्येत। अत एि िस्तुतः षष्ठं कक्ष्यारभ्य अति संस्कृ तं िठन्तः छात्राः
कालान्तरे अङ्गुतलगणयाः एि संस्कृ तस्य उच्चाध्ययनािं संस्कृ ततिश्वतिद्यालयेषु प्रतिितन्त।
तत्र कारणातन अनेकतिधातन भतितुमहशतन्त। तद्यिा- संस्कृ ताध्ययनाध्यािने समाजस्य
अरुतचः अज्ञानं िा, संस्कृ तभाषा करठना इतत भािः, संस्कृ तमति िैज्ञातनकतमतत ज्ञानस्य
अभािः, संस्कृ तभाषया व्यिहाराभािः, संस्कृ ततिक्षकाणामेि संस्कृ ततिषयकातभरुचेः
अभािाकदकम् ।
तिक्षा तु मानिं प्रकाियतत समाजे उत्तम स्िानमिाप्तुं तं साधयतत इत्यत्र नातस्त संियः।
उक्तमति उितनषकद "सा तिद्या या तिमुक्यते" इतत। तिक्षा मुक्तक्त प्रतत नयतत इतत तु
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सत्यमेि ककन्तु आधुतनककाले तिक्षािास्त्रीयसंस्कृ ततिक्षणं न साधारणं यतो तह
आधुतनकसंस्कृ ततिक्षणस्य तस्िततः अनिरतं तियमाणा अतस्त। एिमेि अन्यतिधतिक्षणमति
न तिा सुव्यितस्ितं दृश्यते अत एि सम्प्रतत समग्रतिश्वस्य मनोिैज्ञातनकाः सिशतिधतिक्षणे
अति तनदेिन-िरामिशयोः महत्त्िम् अिगत्य तद्द्वारा उत्तमतिक्षकाणां तनमाशणे अहर्ननिं
प्रयतमाना दृश्यन्ते ।
तिक्षािास्त्रम् अधीयानाः तत्राति ये संस्कृ ततिक्षणमतधकृ त्य अध्यािनाभ्यासरताः सतन्त ते
छात्राध्यािकाः अिश्यमेि क्वतचत् तनदेिनं प्राप्य िरामिं च प्राप्य अतस्मन् क्षेत्रे अध्ययनं
कु िशन्तः सतन्त । छात्राध्यािकािस्िायां यकद तेभ्यः अन्यतिधप्रतिक्षणेन सह एि उतचतः
िरामिशः दीयते चेत् संस्कृ ततिक्षणे तनश्चयेन एि प्रगततः भतिष्यतत । अतः
तिक्षािास्त्रीयसंस्कृ ततिक्षणे िरामिशस्य महत्त्िमस्त्येि ।
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िरामिशनं बह्िायातमप्रकिया अतस्त । यतस्मन् नैकेषां
प्रतिधीनाम् उिागमानां च प्रयोगेण कस्याति जनस्य
व्यतक्तत्िस्य
तिकासाय
समस्यासमाधानाय
समायोजनसमस्यानां च समाधानाय प्रयत्नः तिधीयते ।
िरामिशनं तादृिी प्रकिया ितशते यत्र िरामिशस्िीकतुशः
िरामिशदातृमध्ये च अन्तर्क्रियात्मकिरामिशनसम्बन्धः भितत
। िरामिशनं सततप्रकिया अतस्त यत्र नैकतिधाः
अनुितमकप्रकियाः
भितन्त
।
िरामिशनप्रकियायां
िरामिशदाता
स्िीयानुभिेन
मनोिैज्ञातनकतसद्धान्तानाञ्चाधारे ण
िरामिशस्िीकतुशः
साहाय्यमाचरतत । िरामिशनप्रकिया िरामिशस्िीकत्रे
अतधगमिररतस्िततमुत्िादयतत
यस्मात्
व्यक्ते ः
लोकतातन्त्रकसहायता भितत । िरामिशनप्रकिया गृहतिद्यालय-उद्योग-तचककत्सालय-सामातजकसामुदातयकके न्र- िुनिाशसके न्रेषु प्रमुखरूिेण सम्िाद्यते ।

तितिधक्षेत्रेषु कायं कतुं योगयाः भतिष्यतन्त। तातन क्षेत्रातण
एिमुच्यन्ते अिलम्बनम्

-

छात्राः

छात्रािस्िायां

योगयतानुसारं

कायशकुिलाः न भितन्त कारणं तु अिलम्बनस्य न्यूनता
भितत यकद तस्मै उतचतसमये अिलम्बनं दीयते तदा ते
यिायोगयं साफल्यम् अतधगन्तुं िक्ताः भतिष्यतन्त ।
मनोिैतक्षकतनदेिनम्

–

अनेन

तनदेिनेन

तितिधमनोिैज्ञातनकसमस्यानानां िैतक्षकसमस्यानां च
समाधानं प्राप्तुं िक्यते । तििेषतः संस्कृ तमध्येतुं न्यूनछात्राः
एि आयातन्त तेषां रक्षणं तेभ्यः समुतचतव्यिस्िाकल्िनं च
िस्तुतः किसाध्यमेि । उतचतिरामिं प्राप्य न के िलं
तिक्षकः अति तु स छात्रः अति स्िीयम् अध्ययनं
समुतचतप्रकारे ण सम्िादतयतुमहशतत ।

यतो तह िरामिशनस्य कायं तिकासात्मकं तनरोधात्मकम्
उिचारात्मकं च भितत अतः अस्य मुख्यकायं भितत व्यक्ते ः
तचन्तनस्य दृिश्च
े उन्मुखीकरणम् ।
िरामिशनस्य कायशक्षेत्रं बहुतिस्तृतं भितत । अिाशत्

समायोजनस्य,

मानिजीिने

प्रतत च सकारात्मकदृतिकोणस्य, जीिने सािशकतायाः,

यदा

तस्य

लक्ष्य-उद्देिादीनां

िररितशनं

तनधाशरणञ्च भितत तदा िरामिशनस्य कायशक्षेत्रमति
िररिर्नततं
िररिर्नधतं
च
भितत
।
तिक्षािास्त्रीयसंस्कृ ततिक्षणे
संस्कृ ताय
िरामिशनम्
अिेतक्षतमेि भितत । तदिं सिाशदौ छात्राणां मनोतस्िततः
ज्ञातव्या भितत । सामान्यतः आधुतनककाले यत्र
िाश्चात्त्यसंस्काराणां तिकासः अत्यतधकः दृश्यते तत्रैि
स्िदेिस्य उत्तमानां संस्काराणां तनिेिः अतग्रमसंततौ
करणीयश्चेत् सिशप्रिमं संस्कृ ततिक्षकाणां कृ ते िरामिशनस्य
आिश्यकता महती ितशते। संस्कृ ततिक्षकाणाम् उत्तमः
तिकासः भितत चेत् ते एि भारतीयसंस्कृ तेः अनुगुणं
स्ितिकासं सम्िाद्य अग्रे छात्राणाम् उत्तमोत्तमतिकासं
साधतयतुं समिाशः भतितुमहशतन्त ।
इमे संस्कृ ततिक्षकाः एि सुसंस्कृ तदेिस्य भातितनमाशतारः
सतन्त।
यकद
ते
उतचतिरामिशनस्य
महत्त्िं
छात्राध्यािकदिायामेि ज्ञास्यतन्त तर्नह ते प्रारम्भतः एि
संस्कृ तभाषातिषये संस्कृ ततिक्षणतिषये संस्कृ तसंस्काराणां
तिषये
च
जागरूकाः
भतिष्यतन्त।
अतः
तिक्षािास्त्रीयसंस्कृ ततिक्षणे िरामिशनस्य महत्त्िं ज्ञातुं तस्य
लक्ष्यमुद्दश्े यं च िूिं सम्यक्तया ज्ञेयमेि।
िरामिशनप्रकियायाः प्रमुखं लक्ष्यं उद्देश्यं च भितत
समायोजनक्षमतायाः तिकासः। सामान्यतः एकः तिक्षकः
सिशस्यामप्यिस्िायां समायोजनं कतुं िक्नोतत चेत्
प्रत्येकमति छात्रं सः स्ितचन्तनानुगुणं प्रितशतयतुं समिशः
भितत । अत एि छात्राध्यािके षु समायोजनक्षमता
िर्नधष्यते चेत् ते तिक्षायाः तििेषतः संस्कृ ततिक्षायाः

एिमेि

तनणशयरचनायाः,

समस्यासमाधानस्य,

आिद्कालीनहस्तक्षेि-

प्रबन्धन-

लक्षणोन्मूनयोः, अन्तदृतश ितिकासस्य, िररिेिस्य आत्मनः
अिशबोधव्यिस्िातिकासस्य,

व्यिहारिररमाजशनस्य

व्यतक्तत्ििररितशनस्य च क्षेत्रे िरामिशनं संस्कृ ततिक्षकाणां
कृ ते महदुिकारकं भितत। येन तितिधप्रसङ्गानुसारं
आत्मबलं प्राप्य छात्रसमस्यानां समाधानं कतुं िारयतत
तिक्षकः।
अतः
एतदिं
तिक्षािातस्त्रकक्षासु
संस्कृ ततिक्षणतिषयमतधकृ त्य
अध्ययनं
कु िशतां
छात्राध्यािकानां कृ ते िरामिशनम् अत्यन्तमुिकारी भितत ।
एिमेि समाजिररितशनाय मानतसकस्िास््य व्यतक्तत्िस्य च
संसाधनसम्िधशनाय, प्रकायाशत्मकदृिःे सम्िूणशव्यतक्तत्िस्य च
तिकासाय आत्मतसद्धये च िरामिशनं संस्कृ ततिक्षके भ्यः
छात्रेभ्यश्च िरमािश्यकमेि।
इत्िं प्रत्येकमति क्षेत्रे िरामिशस्य महत्त्िं दृश्यते।
संस्कृ ततिक्षणस्य उत्कषशः यया गत्या अतभिधशनीयः आसीत्
तिा सम्प्रतत न दृश्यते तिाति यकद प्रतिक्षकाणां
तिक्षािास्त्रीयछात्राध्यािकानां च तिक्षणॆ िरामिशतिक्षणं
भितत तदा तस्य महत्त्िं भातिकाले अिश्यमेि भितत।
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