संस्कृतकारकािधगमे ऄिभक्रमाणामनुप्रयोगः
संस्कृतम-् सम् उपसगगपर्ू गकं डुकृञ् करणे इित धातोोः क्तप्रत्यये कृ ते िनष्पद्यते शब्दोऽयम् ।
(र्ा.आ.कोषोः,पृ.स.1051) । संस्कृ तकारकािण एर् अत्र प्रितपाद्यन्ते अतोः संस्कृ तशब्दस्य
अिधग्रहणम् अत्र कृ तं र्तगते ।
कारकम् - पािणनीयव्याकरणे पाररभािषकशब्देषु कारकमन्यतमम् । अष्टाध्याययां कारके
(1/4/23) इित अिधकारसत्रू भार्ेनोपन्यस्तं िर्द्यते । करोतीित कारकिमित व्यत्ु पत्त्या कारकशब्दोः
िियापरोः । एर्ञ्च िक्रयाजनकत्वं कारकत्वम् इित महाभाष्यकारे णोक्तम् । कारकस्य बहूिन
लक्षणािन शास्त्रकारै रुपन्यस्तािन , यथा १. करोित कतृगकमागिदव्यपदेशािनित कारकम्
- पतञ्जि ः
२. िियाप्रर्तगकं कारकम्
- पतञ्जि ः
३. साधनं कारकम्
- भतृहररः
४. शिक्तोः कारकम्
- प्रदीपः
५. िियाजनकत्र्ं कारकत्र्म्
- हररदीिितः, नागेशः
६. िियान्र्ियत्र्ं कारकत्र्म्
- दीिितः
७. िियाहेतोःु कारकम्
- कािशकाकारः
८. िर्भक्तत्यथगद्वारा िियान्र्ियसत् िियािनिमत्तं कारकम् -नैयाियकाः
िियान्र्ियकारकम-् उदाहरणं यथा - ऄयोध्यायाः राजा रामचन्द्रः प्रातःका े ऄमात्यैः
राजकोषात् ब्राह्मणेभ्यः धनं ददाित अत्र ददाित इित िियापदेन सह राजा रामचन्द्रः प्रातःका े,
ऄमात्यैः,राजकोषात,् ब्राह्मेभ्यः इित शब्दाोः सम्बद्ाोः सिन्त । तस्मादेतािन कारकािण ।
अयोध्यायाोः पदं िियापदेन सम्बिन्धतं न तस्मान्न कारकपदर्ाच्यम् , एतत् सम्बन्धपदमच्ु यते ।

कारकभेदाःकताृ कमृ च करणं सम्प्प्रदानं तथैव च ।
ऄपादानािधकरणम् आत्याहः कारकािण षट् ।।

यथा च शािददकाः पठिन्द्तिक्रया प्रकारीभूतोऽथृः कारकं तच्च षडिवधम् ।
कतृकमाृिदभेदेन शेषः सम्प्बन्द्ध आष्यते ।।

1

एवं प्रधानतया कारकािण भविन्द्त १. कताृ कारकम् Nominative case
२. कमृ कारकम् Accusative case
३. करणकारकम् Instrumental case
४. सम्प्प्रदानकारकम् Dative case
५. ऄपादानकारकम् Ablative case
६. ऄिधकरणकारकम् Rocative case ।

अिधगमोः (learning)
ऄिधगमस्य ऄथृः - व्यक्तेोः व्यर्हारे िनष्पादनक्षमतायां पररर्तगनम् । प्रिशक्षणेन
अनभु र्ाधारे ण र्ा िर्नतू निर्चारकुशलता-कायगपद्त्तीनाञ्च अिभव्यिक्तरे र् अिधगमपररणामोः मन्यते ।
आबाल्यात् मनष्ु येण सद्यिस्थितं यार्त् नर्ीनसचू नाोः, अभ्यासाोः, अिभर्ृत्तयोः, मल्ू यािन, संस्काराश्च
अिजगताोः भर्िन्त । र्यं िबभीमोः, र्यं िस्नह्यामोः, आदरं प्रकटयामोः,अन्यान् प्रित सामञ्जस्यं
सस्ं थापयामोः, अिप च कस्यािञ्चत् साहिसकािभनर्पररिस्थतव र्ा आत्मिर्वासासािभव्यिक्तं प्रदशगयामोः
इत्येतािन अनेकािन उदाहरणािन व्यर्हारािधगमस्य कथ्यन्ते ।
िशिाशास्त्रज्ञै ऄिधगमस्य पाररभाषीकरणमेवम्प्प्रकारे ण कृतमिस्तमनोर्ैज्ञािनके षु के चन अिधगमम् उद्दीपक-अनिु ियासम्बन्धूपपेण मन्यन्ते तेषु प्रमख
ु ाोः
भर्िन्त - थानृडायक-पाव ाव-वाटसन-िस्कनर-ग्रथी-ह प्रभृतयश्च । एते व्यर्हारर्ािददृष्ट्या
अिधगमं स्र्ीकुर्गिन्त । एतेषां मतेन िर्िशष्टपररिस्थतव स्पष्टानमु ानयोग्या नर्ीनानिु ियोत्पित्तरे र्
अिधगमोः इित ।
िशक्षाशास्त्रज्ञेषु अन्ये के चन मनोर्ैज्ञािनकाोः संज्ञानात्मकिेत्रिसद्धान्द्तम् अनमु न्यन्ते,
तेषां
मतेन
अिधगमोः
नाम
ऄवबोध-ऄन्द्तर्दृिि-िवमशीिचन्द्तनसमस्यासमाधानापेिितदिताप्राििश्चेित ।
अिधगमपररभाषासु १. एडवडृ ए .् वाल्करः (1967) अनभ
ु र्ाधारे ण िनष्पादने अपेिक्षतस्थायीपररर्तगनम् अिधगमोः
।
२. द ेयर जोन्द्स-िसम्प्पसनमहोदयाभ्याम् मतेन - मनष्ु यस्य अनभ
ु र्स्य तत्प्रितफलं यच्च
भार्ीपररिस्थतव िभन्नतया सम्मख
ु ीकरणे साहायकं भर्ेत् तन्नामिधगमेित ।
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३. जान.् एफ्.टै वसृ (1972) अिधगमोः एका एतादृशी प्रििया र्तगते या व्यर्हारे आशोधनम्

आनयित ।
४. माररस.् ए .् िबग्गी (1976) अिधगमोः नाम व्यक्तव जायमानािन तािन स्थायीपररर्तगनािन
सिन्त येषां प्रकटीकरणम् आनर्ु ांिशकिर्रासतूपपेण कतुंु नैर् शक्तयते ।
ऄिभक्रमपररचयःअिभििमतािधगमतकनीके ोः िर्कासोः, अिधगममनोिर्ज्ञानद्वारा
िर्किसतपररप्रेक्ष्ये अभतू ् । यिस्मन् अिधगमकत्राग सिियो भत्ू र्ा अनिु िया करणीया भर्ित, तथा च
तत्सम्बद्ार्श्यकप्रितपष्टु ्या प्रबलनव्यर्स्था िियते । िर्गतपञ्चाशित र्षेषु
अिभििमतािधगमप्रणाल्याोः उपयोगोः बहुषु सन्दभेषु अभतू ् येन च सम्पणू ागनदु श
े नप्रिियायाोः
र्ैज्ञािनकूपपेण इिन्ियानभु िर्करीत्या च अिधगमने, िर्किसतकरणे, मल्ू याङ्कने च साहाययमर्ाप्तम् ।
ऄिभक्रिमताध्ययनिर्षये िशक्षाशास्त्रिर्दाम् अिभिमतज्ञानां प्रदत्तपररभाषासु सारांशूपपेण
समपु लभ्यते यत् - अिभििमताध्ययनं तदनदु श
े नं र्तगते -यिस्मन् पाठ्यसामग्री लघषु ु पदेषु िर्भाज्य
शृङ्खलाबद्ूपपेण प्रस्तयू ते । तथा च छात्राणां समक्षे िमेण प्रस्तयू , न्यनू तमत्रटु ीपरु स्सरं छात्रेभ्योः
नर्ीनस्य जिटलिर्षयर्स्तुनोः च िशक्षा तेषां स्र्गत्यानसु ारं प्रदीयते । अस्यां सम्पणू गप्रिियायां छात्रेभ्योः
स्र्प्रगितज्ञानेन पृष्ठपोषणं Feedback प्रदीयते (कुलश्रेष्ठोः-1985)
ऄिभक्रमिनमाृणिसद्धान्द्ताः  स्र्बिु द्िशक्षणिसद्ान्ताोः
 छात्रानिु ियािसद्ान्तोः
 अंशादश
ं िसद्ान्तोः
 सिियािसद्ान्तोः
 सहभािगतािसद्ान्तोः
 तत्कालप्रितपिु ष्टिसद्ान्तोः
 िर्िर्धसामग्रीिसद्ान्तोः
 छात्रपरीक्षणिसद्ान्तोः
 प्रगितज्ञानिसद्ान्तोः
 व्यर्हारिर्श्ले षणिसद्ान्तोः
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िवशेषताः
 र्स्तिु नष्ठता
 एकिस्मन् समये एकोः एर् पिठतंु प्रभर्ित ।
 सामग्री अल्पाल्पांशूपपेण िर्भक्ता भर्ित ।
 तािकग कता, सव्ु यर्िस्थता ।
 शृङ्खलाबद्ता ।
 तत्कालप्रगितिर्षये सचू नाव्यर्स्था ।
 स्र्बदु ध्् यनसु ारं िर्षयर्स्तुिशक्षणं प्राप्नोित ।
 सामग्री पर्ू गपरीिक्षता, िमयक्त
ु ा च भर्ित ।
 िशक्षािथगनां सततप्रयत्नेन सिियता भर्ित ।
 अत्र उद्दीपनम,् अनिु िया, पनु बगलनञ्च एतािन त्रीिण िियाशीलािन भर्िन्त ।
 छात्राणाम् एकै कोऽिप प्रयासोः नतू नं ज्ञानं प्रयच्छित ।
 अिभििमतानदु श
े नप्रणाली मनोर्ैज्ञािनकािधगमिसद्ान्तस्य आधारे ण प्रचलित ।

सामग्रीिनमाृणम-् िनमागणेऽिस्मन् नर् भागाोः सिन्त१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.
८.
९.

प्रकरणस्य शीषगकस्य र्ा चयनम् ।
छात्राणां पर्ू गज्ञान-पर्ू ागनभु र्-सम्बद्सचू नालेखनम् ।
व्यर्हारूपपे उद्देश्यानां लेखनम् ।
िर्षयर्स्तनु ोः स्र्ूपपिनमागणम् ।
मापदण्डपरीक्षायाोः िनमागणम् ।
अिभिमलेखनम् ।
प्राथिमकप्रितर्ेदनलेखनम् ।
प्रितर्ेदनपरीक्षणम् ।
मल्ू याङ्कनम,् िमिनधागरणञ्च ।
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ऄिभक्रमाणां प्रकाराः रे खीयािभक्रमः ( Linear programmed) प्रो. बी.एफ्. िस्कनर ् - 1954.
शाखीयािभक्रमः (Branching programmed) नामगन िाउडर - 1960.
शृङ्खि तमैथोिटकािभक्रमः (Matetics) िगलबटग -1962.
स्विनदेिशत-ऄिभक्रमः(छात्रिनयिन्त्रतानदु श
े नम् Learner controlled instruction )
राबटगमेगर ् -1962-63.
५. संगणकाधाररत-ऄिभक्रमः (कम्प्यटू र-सह-अनदु श
े नम् Computer assisted
instruction ) स्टलरो एर्ञ्च डेिर्स-1966.
१.
२.
३.
४.

1.रेखीयािभक्रमः

फ्रेम
प्रथमफ्रेम

िद्वतीयफ्रेम

तृतीयफ्रेम

पर्ू गव्यर्हारोः

चतथु गफ्रेम

पञ्चमफ्रेम
अिन्तमव्यर्हारोः
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रेखीयािभक्रमेण ऄपादानकारकपाठनम्
प्रथमं पदम्

1. र्ृक्षात् पत्रं पतित ।
2. मिन्दरात् प्रसादम् आनयित ।

3. पाठशालायाोः छात्रोः गृहम् आगच्छित
4. नद्याोः जलम् आनयित ।

उपयगक्त
ु े षु र्िणगतेषु चतषु गु र्ाक्तयेषु रे खाङ्िकतपदेभ्योः िमेण - र्ृक्षात् पत्रस्य, मिन्दरात्
प्रसादस्य, पाठशालायाोः छात्रस्य, नद्याोः जलस्य च िर्योगोः, पृथकता प्रदिशगता अिस्त ।
यत्र िस्थरपदाथागत् पृथकता, िर्योगोः र्ा भर्ित तत्र िस्थरपदाथगस्य अपादानसंज्ञा भर्ित ।
अपादानसंज्ञा यस्य भर्ित, तिस्मन् पञ्चमी िर्भिक्तोः भर्ित ।
सत्रू म् -- ध्रुवमपायेऽपादानम् 1 / 4/ 24
पदच्छे दः - ध्रर्ु म्

अपाये

एतत् पािणनीयसत्रू म् ।

अपादानम् ।

पदाथृः - ध्रुवम् - यत् र्स्तु िस्थरम,् अचलं र्ा अिस्त, तत् ध्रर्ु म् इित ।
ऄपायः - िर्श्ले षोः, िर्योगोः, र्ा ।
ऄपादानम् - संज्ञा
सूत्राथृः - िर्योगोः,िर्श्ले षोः र्ा यस्मात् ध्रर्ु पदाथागत् भर्ित तस्य अपादानसंज्ञा भर्ित ।
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सत्रू म् -ऄपादाने पञ्चमी 2/ 3/ 28
सूत्राथृः - संस्कृ तव्याकरणे पािणिनसत्रू ानसु ारं यस्य अपादानसंज्ञा भर्ित , तिस्मन् अपादानसंज्ञापदे
पञ्चमी िर्भिक्तोः भर्ित । यथा उदाहरणम् हस्तात् स्थाि का पतित ।

एतिस्मन् र्ाक्तये स्थािलकायाोः िर्योगोः,िर्श्ले षोः र्ा भर्ित । स्थािलकायाोः िर्योगोः हस्तात्
भर्ित । हस्तस्य स्थािलकया सह सम्बन्धोः र्तगते । स्थािलकायाोः सम्बन्धोः पतित इित िियया सह
अिस्त । हस्तस्य, स्थािलकायाोः,पतित च एतेषां त्रयाणां पदानां परस्परं सम्बन्धोः (अन्र्योः) र्तगते ।
हस्तात् स्थािलकायाोः िर्योगोः जातोः अिस्त, अतोः हस्तात् अत्र पञ्चमी िर्भिक्तोः भर्ित ।
पुंिल् ङ्ग-स्त्रीि ङ्ग-नपुंसकि ङ्गभेदने पञ्चमीिर्भिक्तूपपािण िनम्नप्रकारे ण भर्िन्त ----

पुंिल् ङ्ग

सुधाखण्डः
ग्रामः
सुधाकरः

=
=
=

सुधाखण्डात्
ग्रामात्
सुधाकरात्

अकारान्द्तः

मा ा
सीता
मथुरा

=
=
=

मा ायाः
सीतायाः
मथुरायाः

इकारान्द्तः

गोदावरी
दूरवाणी
ेखनी

=
=
=

गोदावयाृः
दूरवाण्याः
ेखन्द्याः

स्त्रीि ङ्ग
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नपुंसकि ङ्ग.

वनम्
िचत्रम्
पुष्पम्

=
=
=

वनात्
िचत्रात्
पुष्पात्

ऄभ्यासः 1.-- ऄधोि िखतप्रश्नेषु रे खाङ्िकतशददानां पञ्चमीिवभििरूपं ि खत ---अ.) देहलीनगरम् रे लयानं गच्छित । -----------------।
ब.) मम्ु बयीनगरम् भारर्ाहनं गच्छित । ------------------।
स.) कृ षकोः गोदार्री जलम् आनयित । ------------------।
द.) िचिकत्सालयोः औषधं स्र्ीकरोित । ------------------।
इ.) अयोध्या िपता िचत्रं िीणाित । -------------------।

उत्तराणि-अभ्यासः 1.अ. देहलीनगरात् ब.मुम्बयीनगरात् स.गोदावयायः द.णिणित्सालयात्
इ.अयोध्यायाः

ऄभ्यासः2. -- िनम्प्नि िखताभ्यासात् ऄपादानसज्ञं ापदं िचत्वा ररिस्थानेषु ि खत ---अ.) यात्री यानम् अर्तरित ।
---------------------।
ब.) जलं निलका पतित ।
----------------------।
स.) यािन्त्रकोः यन्त्रागारं िनगगच्छित । ---------------------।
द.) कलकत्ता िर्मानं प्रस्थानं करोित । --------------------।
इ.) कूपोः जलं स्र्ीकरोित । ------------------------------।

उत्तराणि- अभ्यासः 2. अ. यानात् ब.नणलिायाः स. यन्त्रागारात् द. िलित्तायाः इ. िूपात्
ऄभ्यासः (3.)-- िनम्प्नि िखतानाम् ऄपादानसंज्ञापदानां िवभििरूपािण ररिस्थानेषु ि खत
1.) 1. ग्रामोः ------------------।
2. पाठोः ------------------।
3. र्ृक्षोः ------------------।
4. आकाशोः ---------------।

उत्तराणि- अभ्यासः 3. 1. 1.ग्रामात् 2.पाठात् 3.वृक्षात् 4.आिाशात्
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2.) 1.शाखा --------------------।
2. मथरु ा --------------------।
3. गवशाला --------------------।
4. शपू गणखा -------------------।

उत्तराणि- 2. 1.शाखायाः 2.मथुरायाः 3.गौशालायाः 4.शूपयिखायाः
3.) 1. नदी ---------------------।
2. पत्रु ी --------------------।
3. माधरु ी -------------------।
4. कार्ेरी -------------------।

उत्तराणि- 3. 1.नद्ाः 2.पुत्रयाः 3.माधुयायः 4. िावेयायः
4.) 1. नगरम् -------------------।
2. भर्नम् ------------------।
3. गृहम् --------------------।
4. राष्रम् --------------------।

उत्तराणि- 4. 1.नगरात् 2. भवनात् 3. गहृ ात् 4.राष्ट्रात्
ऄभ्यासः (4.) - ऄधःप्रदत्तशददानाम् ऄपादानसज्ञं ािवभििरूपािण ि खत ---1. ग्रामोः
=
2. नगरम्
=
3. मीरा
=
4. तल
=
ु सी
5. उपर्नम्
=
6. अवासत्थोः
=
7. अजगरोः
=
8. गान्धारी
=

उत्तराणिअभ्यासः4.1.ग्रामात2् .नगरात3् .मीरायाः4.तुलसयाः5.उपवनात6् .अश्वत्थात7् .अजगरात8् .गान्त्धायायः
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2.शाखीयािभक्रमः

a

b

a

1

c

b

a

2

d

c

b

a
4

3

d

c

b

d

c

उदाहरणं यथातपःस्वाध्यायिनरतं तपस्वी वािग्वदां वरम् ।
नारदं पररपप्रच्छ वाल्मीिकमृुिनपङ
ु ् गवम् ।।
पदच्छे दः-

तपोः-स्र्ाध्याय-िनरतम् तपस्र्ी र्ाग-् िर्दाम् र्रम् ।
नारदम् परर-पप्रच्छ र्ाल्मीिकोः मिु न-पङु ् गर्म् ।।
पदपररचयः तपोःस्र्ाध्यायिनरतम् - अ.प.ु िद्वती. एक. समस्तम्
तपस्र्ी - तपिस्र्न-् न.् प.ु प्र. एक.
र्ािग्र्दाम-् र्ािग्र्द् द. प.ु ष.बहु. समस्तम्
र्रम् - अ.प.ु िद्वती. एक.
नारदम् - अ.प.ु िद्वती. एक.
पररपप्रच्छ - परर+प्रच्छ-कतगरर िलट् प्रप.ु एक.
र्ाल्मीिकोः-इ.प.ु प्र.एक.
मिु नपङु ् गर्म्-अ.प.ु िद्वती.एक.समस्तम्
समासः तपोः-स्र्ाध्यायिनरतम् - तपश्च स्र्ाध्यायश्च तपोःस्र्ाध्यायव (द्वन्द्वोः) ; तपोःस्र्ाध्याययोोः िनरतोः
तपोःस्र्ाध्यायिनरतोः (स.तत्प.ु ) तं तपोःस्र्ाध्यायिनरतम् ।
10
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मिु नपङु ् गर्म-् पमु ाश्च
ं ासव गवश्च इित पङु ् गर्ोः, (कमगधारयोः) मिु नषु पङु ् गर्ोः मिु नपङु ् गर्ोः (स.तत्प.ु ) तं
मिु नपङु ् गर्म् ।
भावाथृः- तपस्र्ी महिषगोः र्ाल्मीिकोः व्रतिनयमािदषु र्ेदाध्ययनाध्यापनािदषु च सततं तत्परं ज्ञािननां
र्ररष्ठं मिु नषु श्रेष्ठं देर्िषुं नारदं पृष्टर्ान् ।
पदच्छे दः- तपोः-स्र्ाध्याय-िनरतम्
तपस्र्ी र्ाग-् िर्दाम् र्रम् ।
नारदम् परर-पप्रच्छ र्ाल्मीिकोः मिु नपङु ् गर्म् ।।

पदपररचयः तपोःस्र्ाध्यायिनरतम् - अ.प.ु
िद्वती. एक. समस्तम,् तपस्र्ी - तपिस्र्न-् न.्
प.ु प्र. एक.,र्ािग्र्दाम-् र्ािग्र्द् द. प.ु ष.बहु.
समस्तम् र्रम् - अ.प.ु िद्वती. एक.नारदम् अ.प.ु िद्वती. एक.पररपप्रच्छ - परर+प्रच्छ-कतगरर
िलट्.
प्रप.ु एक.र्ाल्मीिकोः-इ.प.ु प्र.एक.
मिु नपङु ् गर्म्-अ.प.ु िद्वती.एक.समस्तम्

तपःस्वाध्यायिनरतं तपस्वी वािग्वदां वरम् ।
नारदं पररपप्रच्छ वाल्मीिकमृुिनपुङ्गवम् ।।

समासः तपोः-स्र्ाध्यायिनरतम् -तपश्च
स्र्ाध्यायश्च तपोःस्र्ाध्यायव (द्वन्द्वोः);
तपोःस्र्ाध्याययोोःिनरतोःतपोः स्र्ाध्यायिनरतोः (स.तत्प.ु ), तं
तपोःस्र्ाध्यायिनरतम।्
मिु नपङु ् गर्म-्
पमु ांश्चासव गवश्च इित पङु ् गर्ोः,
(कमगधारयोः) मिु नषु पङु ् गर्ोः, मिु नपङु ् गर्ोः
(स.तत्प.ु ) तं मिु नपङू ् गर्म् ।

भावाथृः- तपस्र्ी महिषगोः र्ाल्मीिकोः
व्रतिनयमािदषु र्ेदाध्ययनाध्यापनािदषु च
सततं तत्परं ज्ञािननां र्ररष्ठं मिु नषु श्रेष्ठं
देर्िषुं नारदं पृष्टर्ान् ।

 मन्दबिु द्च्छात्राणामपेक्षया प्रितभाशालीच्छात्राोः अिन्तमव्यर्हारपयगन्तं शीघ्रं प्राप्नर्ु िन्त ।
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3.शृङ्खि तमैथेिटकािभक्रमः
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ऄनुप्रयोगः
 माध्यिमकस्तरे षष्ठीकक्ष्यातोः दशमीकक्ष्यापयगन्तम् ।
 के िन्ियिर्द्यालयेषु पाठ्यिमिनमागणाय ।
 स्र्कारीयिर्द्यालयेषु ।
 िनजीिर्द्यालयेषु ।
 अनदु ािनतानदु ानेतरिर्द्यालयेषु ।
 पत्राचारपाठ्यपस्ु तकिनमागणाय ।
 सैन्यािधकारीप्रिशक्षणक्षेत्रे ।
 िशक्षकप्रिशक्षणे ।
 अनवपचाररकसततिशक्षायाम् ।
 िर्त्तकोषेषु प्रिशक्षणक्षेत्रे ।
 आकाशर्ाणी-औद्योिगकपाठसज्जीकरणे ।
 औद्योिगककमगचाररप्रिशक्षणे ।
 िर्िशष्टबालकानां िशक्षणे ।
 जनिशक्षा-स्र्िशक्षाक्षेत्रे च ।
 मागगदशगन-उपचारात्मकप्रिशक्षणे ।
 दरू स्थिशक्षायां तथा च प्रवढिशक्षाक्षेत्रे ।
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