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सारः 

यथा पशुषु िकर्यात्मकज्ञानािन जन्मना एव स्वभावतः भविन्त तथा मनुष्ये न भवित । सः तु 
कालान्तरेण सवर्ं अभ्यस्यित । परं च अतर् अपरः अिप भेदः वतर्ते पशुमनुष्ययोमर्ध्ये यत् सः मनुष्यः यत् 
कालान्तरेण िनिम ान्याधारीकृत्य अभ्यस्यित ततर् सीमा न भवित । यावदिप इच्छित सः तावत् 
अभ्यस्तुं शक्नोित । अथार्त् मनुष्यं यावदिप वयं िशक्षयामः तावत् सः गृहीतुं समथर्ः भवित । इमं िवषयम् 
अिधगत्य अस्माकम् ऋषयः तत्सम्ब गर्न्थान् बहून् रचयामासुः । ततर् ते एतादशृ  िशक्षां केन पर्कारेण 
दातंु शकु्नविन्त इत्यिस्मन् िवषये अवगमियतुमेव ऋषयः वेदम् आधारीकृत्य िशक्षागर्न्थान् रिचतवन्तः । 
इत्थं िशक्षाप त्याः सारभूतं तथ्यमेव अतर् सिङ्क्ष रूपेण उपस्थािपतमिस्त॥ 

अस्यां स्थावरजङ्गमाित्मकायां सृ ौ जङ्गमेषु, मनुष्येषु, मनुष्येतरेषु बहुषु भेदषेु सत्सु अिप 
एकः महान् भदेः अिस्त यः अन्यान् सवार्न् भेदान ् अितशेते। सः अिस्त मनुष्ये नैसिगकरूपेण 
स्वभािवकज्ञानं न्यूनतमं भवित िकन्तु मनुष्येतरेषु स्वाभािवकज्ञानम् एव अिधकं भवित। यथा यः जीवः 
यस्यां जात्याम् उत्प ो भवित तादशृािन ज्ञानािन स स्वभावत एव जानाित। यथा वानरस्य वृक्षारोहणं 
कूदर्न , मूषकस्य िकमिप वस्तोः क र्नज्ञानम्, माज्जार्रस्य आखेटनम्, पिक्षणः नीडिनमार्णम् इत्यािद। 

यदा जीवः मनुष्यजात्यां शरीरं पर्ा ोित तदा स्वाभािवकज्ञानस्य अभाव एव भवित एकं स्तनपान ं
पिरत्यज्य। अन्यद ्सवर्ं ज्ञानं सः दषृ्ट्वा अनुभूय च पर्ा ोित। मनोवैज्ञािनकैः एतादशृाः पर्योगाः कृताः, 

पर्सङ्गा अिप पर्ाप्यन्त ेयत ्कदािचत् कमिप िशशुम् एकदा वृकाः नीतवन्तः ते तस्य मारणं न कृतवन्तः 
अिपतु पािलतवन्तः केषा न वषार्णाम् अनन्तरं मनुष्यैः स िशशुः दृ ः आनीत , तदा सः िशशुः केवलं 
वृक इव शब्दायते स्म। एतां कथां कदािचत् सत्यरूपणे नािप मन्यामह ेिकन्तु एताव ु सत्यमेव अनुभूयत े
यत् िशशुः यादिृश वातावरणे ित ित तादशंृ ज्ञानमेव अिधगच्छित। एषा एव पर्कृितः मनुष्यस्य यत् 
स्वाभािवकज्ञानं न्यूनतरं भवित िकन्त ु नैिमि कज्ञानम् अिधगन्तुं कािचत् परासीमा नािस्त। अथार्त् 
मनुष्यं यिद उत् मेन पर्कारेण यावत् अिप िशक्षयाम सवर्मिप सः गृहीतुं शक्नोित, अिस्मन् िवषये सवऽिप 

                                                            
∗ पर्ाध्यापकः, शर्ीशिक्त-संस्कृत-महािव ालयः, नैनादवेी, िबलासपुरम्, िहमाचलम ्
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िशक्षािवदः जानिन्त। ऋिषिभरिप एतत् तथ्यं ज्ञातचरम् आसीत्। वेदाः एतान् िवषयान् सवर्पर्थमं 
विणतवन्तः।१ 

िशक्षाशब्दः िव ागर्हणाथर्कधातोः२ कृदन्तेन िसद्ध्यित। एतेन अथर्ः अिस्त यत् – यतः िव ायाः 

उपादानम् - गर्हणं भवित सा िशक्षा। पुराकालात् िशक्षा नामकस्य एकस्य वेदाङ्गस्य नाम अिप अिस्त 
तच्च एकं शा ं यिस्मन् वणार्नां उच्चारणािदपर्िकर्यायाः ज्ञानम् वैज्ञािनकम् अध्ययनम् च िकर्यते। एतस्य 
शा स्य ज्ञातारः िवषयगर्न्थिनमार्तारः अनेके ऋषयः पुराकाले अभूवन्, तेषु वैयाकरणिशरोमिणः 

आचायर्पािणिनः सुपर्िस ः। वेदानां एति षयकगर्न्थाः पर्ितवेद ं पृथग् पृथग् उच्चारणािदपर्िकर्यायाः 
ज्ञानाथर्ं उपिद ाः गर्न्थाः पर्ाितशाख्यगर्न्थाः उच्यन्त।े 

िशक्षािव योः भेदः – िशक्षा साधनं भवित िव ा साध्यं भवित अथार्त् िशक्षासाधनेन 

िव ापर्ाि ः भवित। िव या दःुखिनवृर्ि ः या अमृतत्वेन अिभधीयते।३ 

िव ा अिप ि िवधा परा अपरा चेित आत्मिवदः वदिन्त।४ योरिपिव योः पर्ा ये साधनं िशक्षा 
उच्यते। एतस्याः पर्िकर्यायाः कर्मं प ितरूपेण स्वीकुवर्िन्त िवज्ञाः। सा च पर्िकर्या ि मुखी, ितर्मुखी, 

बहुमुखी च इित आधुिनकाः िशक्षािवदोऽिप स्वीकुवर्िन्त। ि मुखी – इत्यतर् आचायर्ः अन्तेवासी च 

भवतः।५ ितर्मुखीपर्िकर्यायाम् –आचायर्ः,अन्तेवासी, पर्वचनं च। बहुमुखी पर्िकर्यायाम् पा चयार् अिप 

स्वीिकर्यते। तैि रीयोपिनषिद – आचायर्ः पूवर्रूपम्, अन्तेवासी उ ररूपम्, िव ा सिन्धः, पर्वचन ं

सन्धानम् – इत्यिधिवधम् इत्युक्तम्। 

पा चचार्यां गर्हणसाधनरूपेण पठनं शर्वणं यमिप भवित एतस्य संकेतः ऋग्वेद ेदशृ्यते –६ 

िव ािधगमपर्िकर्यायां पिरिस्थतीनाम् अिप महत्त्वपूणर्ं योगदानं भवित। अतः उ मा पिरिस्थितः 
अध्ययनाय भवेत् इत्यतर् ऋिषिभः बहुसू मिचन्तनं कृतम्। सव मा पिरिस्थितः कस्यिचत् मनुष्यस्य 

                                                            
१ शुक्लयजुवदः ४०/११  
२िशक्ष िव ोपादाने। धातुपाठः, भ्वािदगणः ६८९ 
३ िव ां चािव ां च यस्त देोभयं सह। 
  अिव या मृत्यंु तीत्वार् िव याऽमृतम ुत े॥ शुक्लयजुवदः, काण्वशाखा ४०/११ 
४  ेिव े वेिदत  ेइित स्म यद ्बर् िवदो वदिन्त परा चैवापरा च॥ मुण्डकोपिनषत् १/४ 
५ आचायर्ः पूवर्रूपम्, अन्तेवासी उ ररूपम्॥ तैि रीयोपिनषत् – िशक्षावल्ली ३-४ 
६ ओम् उत त्वः पश्य  ददशर् वाचम् उत त्वः शृण्व  शृणोत्येनाम्। 

उतो त्वस्मै तन्वं िवससर्े जायेव पत्ये उशती सुवासा॥ऋग्वेदः १०/७१/४ 
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कृते गभ भवित यतर् तेन यदिप यावत ्अपेिक्षतं तत् िनरायासं िन र्न् तया पर्ाप्यते। िव ािधगमपर्िकर्या 
अथार्त् िशक्षाथर्म् ऋिषिभः तस्याः एव पिरिस्थत्या उपमा कृता अथवर्वेद े।१ 

शा ाथार्न् सम्यग् आिचन्वन् सदाचारं यः बोधयित सः आचायर्ः इित िनरुके्त उक्तम् ।२  

यः ि जः िशष्यम् उपनयनसंस्कारयुतं कृत्वा तं वेदाध्ययनं कारयित सः आचायर्ः इित मनुस्मृतौ 
आचायर्शब्दने पिरभाष्यत े ।३ ततर्ैव उक्तमिस्त यत्, यः केवलं वेदस्य एकदशंे वेदाङ्गािन वा पाठयित 
तदिप वृत्यथर्ं सः उपाध्यायः उच्यते इित ।४ 

मनुस्मृतौ गुरोः िवषये एवमुक्तमिस्त यत् यः गभार्दानादारभ्य अन्त्येि पयर्न्तस्य संस्कारान् यथािविध 
कारयित सः गुरुः इित ।५एतेषां सम्मानािद वस्थािवषयेऽिप मनुना िनिद म्।६ 

िकन्तु ये आचाय पाध्यायादयः स्वदाियत्वं न वहन्तः केवलं जीिवकायै अध्यापयिन्त ते ि जाः 
सन्तः अिप विणजायन्ते इित महाकिवकािलदासः िनन्दित ।७ 

अध्येता िशष्यरूपेण कीदशृः भवेत् इत्यतर् तु शब्दः एव पर्माणीभूतः – िशष्यः = शािसतुं योग्यः। 
शािसतुं योग्य एव अन्तेवासी भिवतुमहर्ित। िनरु े अलंकाररूपेण उक्तम् – कदािचत् िव ा वेदस्य 
अध्येतुः बर्ा णस्य िनकटमागत्य उक्तवती अह ंभवतः िनिधरिस्म, मम उ मैः पर्यासैः रक्षा करणीया। 
एवमुक्त्वा कस्मै िव ा दयेा कस्मै न दयेा इत्यथर्ं िनरुक्तकारेण यास्केन ततोऽिप पर्ाचीनानां उ रणं८ 
िलिखतम् ।९ 

                                                            
१ आचायर् उपनयनमानो बर् चािरण ंकृणुते गभर्मन्तः॥ अथवर्वेदः ११/५/१ 
२ गर्ाहयित आचारं, आिचनोित अथार्न्, आिचनोित बिु िमित वा । िनरुक्तम् १/२ 
३ उपनीय तु यः िशष्यं वेदमध्यापयेत् ि जः। 
  संकल्पं सरहस्य  तमाचायर्ः पर्चक्षते।मनुस्मृितः २/१४० 
४ एकदशंे तु वेदस्यं वेदाङ्गान्यिप वा पुनः। 
  योऽध्यापयित वृत्यथर्म् उपाध्यायः स उच्यते॥मनुस्मृितः २/१४१ 
५ िनषेकादीिन कमार्िण यः करोित यथािविधः। 
  सम्भावयित चा ेन स िवपर्ो गुरु उच्यते॥ मनुस्मृितः २/१४२ 
६ धमार्थ  यतर् न स्यातां शुशर्ूषा वािप न ति धा। 

   ततर् िव ा न वक्त ा शुभं बीजिमवोसरे॥मनुस्मृितः २/११२ 
७ लब्धास्पदोऽस्मीित िववादभीरोिस्ततीक्षमास्य परेण िनन्दाम्। 
  यस्यागमः केवलजीिवकायै तं ज्ञानपण्यं विणजं वदिन्त॥मालिवकािग्निमतर्म् १/१७ 
८ िनरुक्तम् १/२ (िनरुक्तभाष्यम्, भगव िव ालङ्कारः) 
९ िव ा ह वै बर्ा णमाजगाम िनरुक्तम् १/२ 
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 अन्तेवािसनां कृतेऽिप िनयमाः िनिद ाः पर्ाचीनैः। िशष्यः अध्ययनकाले प ेिन्दर्यािण 
बुि मनसी च संयम्य मनसा पर्ा लः सन् गुवकदिृ मान् भवेत्।१ गुरोः अिभमुखम् उपिवशेत् ।२ 
गुरुसि धौ िशष्यस्य आसनं शय्या वा नीचैः भवेत् ।३ गुरोः िनन्दां उपहासं वा न शृणुयात्। अनुक्षणं कण  
िपधात ौ अथवा ततः स्थानान्तरं गन्त म् ।४ 

आचार्योऽिप तादशेृभ्यः िशष्येभ्यः समानतया िव ां िवतरित इित उ ररामचिरते उक्तम्।५ 
पुन  बोधनाय उपायरूपणे ेहयुकं्त तजर्नताडनमिप समथ्यर्ते महाभारते।६ 

इत्थं पर्ा ा िव ा मननािदिभः साधनैः स्वमेधया सबर् चािरभ्यः च वधर्नीया भवित इित ासः 
महाभारते उ ोगपवर्िण भणित ।७ 

एवमेव एका पर्िकर्या महाभाष्येऽिप पर्ाप्यते८ यतर् चतुिभः पर्कारैः िव ायाः पर्ाि ः उपयोग  
विणतः । 

एवं पर्ाचीनायां िशक्षाप तौ गुरुिशष्यौ मुख्यघटकौ स्तः। तयोः भावात्मक वहारः एव 
गरुुकुलिशक्षाप तौ आत्मतत्त्वम ्इित तत्त्विवदां तत्त्विन यः कथियतुं शक्यते। 

सन्दभर्सचूी – 

१.िसह,डॉ.कुवँर चन्दर्पर्काश(अनु.)1992,शकु्लयजवुदः(ऋिष वायु िवरिचत) , 
    भुवनवाणी टर्स्ट, सीतापुर रोड, लखनऊ , २०, उ. पर्.,भारत 

२.1981,धातपुाठः , 
     रामलालकपूर टर्स्ट, बहालगढ़, सोनीपत,हिरयाणा,भारत 
३.  शा ी,प.जगदीशः(स.)1984, उपिनषद्सगंर्हः-मणु्डकोपिनषत्, 

                                                            
१ शरीरं चैव वाचं च बु ीिन्दर्यमनांिस च । िनयम्य पर्ा िलिस्त ते् वी यमाणो गुरोमुर्खम् ॥ मनुस्मृितः २/१९२ 
२ आस्यािमित चोके्त स ीतािभमुखं गुरोः । मनुस्मृितः २/१९३ 
३ नीचं शय्यासनं चास्य सवर्दा गुरुसि धौ । मनुस्मृितः २/१९८ 
४ गुरोः यतर् परीवादो िनन्दा वािप पर्वतर्ते। कण  ततर् िपधात ौ गन्त  ंवा ततोन्यतः ॥ मनुस्मृितः २/२०० 
५ िवतरित गुरुः पर्ाज्ञे िव ां यथा तथैव जड े। न खलु तयोज्ञार्ने शिक्त करोत्यपहिन्त वा ॥ उ ररामचिरतम् २/४ 
६ मृतैः पािणिभः गुरवो न िवषोिक्षतःै। 
  लालनाशर्ियणो दोषाः ताडनाशर्ियणो गुणाः॥ महाभारतम् ८/१/८ 
७ आचायार्त् पादमाद े पाद ंिशष्यस्स्वमेधया । 
  पाद ंसबर् चािरभ्यः िश  ंकालकर्मेण च ॥ महाभारतम्, उ ोगपवर् 
८ चतुिभ  पर्कारैिव ोपयुक्ता भवित ,आगमकालने स्वाध्यायकालेन पर्वचनकालने वहारकालेनेित॥   
   महाभाष्यम्,पस्पशािह्नकम् 
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