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સસં્કૃત શિક્ષણમ  ંઅનવુ દ 
ડો.પ્રીશત જે ચૌહ ણ 

આર.કે દેસાઈ કોલેજ ઓફ એજ્યકેુશન,વાપી MOB. NO. 9892885078 
સ ર િં  
 સસં્કૃત શીખવવુ ંએટલ ેઅનવુાદ કરતા શીખવવુ ં-એવો શશક્ષક શિય ખ્યાલ  મહદંશે િવતે છે. આ અનચુિત ખ્યાલને હાલની 
પરીક્ષાના િશ્નપત્રોના પરીરૂપોનુ ં પીઠબળ છે.  અનવુાદ ને સસં્કૃત ભાષા શશક્ષણમા ં પનુઃ સન્માનીય સ્થાન મળે તે સ્તરે  
અધ્યયન અધ્યાપન િક્રિયાને િશતષ્ઠઠત કરવી ઘટે. િસ્તતુ શવિારને કેન્રમા ંરાખીને આ સશંોધન લેખમા ંસસં્કૃત શશક્ષણ મા ં
ગદ્ય, પદ્યઅને વ્યાકરણમા ંઅનવુાદનુ ં મહત્વ,અનવુાદ માટે શશક્ષકે િાપ્ત કરવાના કૌશલ્યો, અનવુાદ માટે શશક્ષકે ધ્યાનમા ં
રાખવાની બાબતો િસ્તતુ કરવામા ંઆવેલ છે. 
આ સશંોધન લેખનો શવષય નીિે િમાણે છે : 
સસં્કૃત શશક્ષણમા ંઅનવુાદ  
િસ્તતુ સશંોધન લેખના શીષષકમા ંસમાશવઠટ મહત્વપણૂષ શબ્દોની વ્યાખ્યા નીિે િમાણે છે. 
શબ્દોની વ્યાખ્યા   
િસ્તતુ સશંોધન લેખના શીષષકમા ંસમાશવઠટ મહત્વપણૂષ શબ્દોની વ્યાખ્યા નીિે િમાણે છે. 
સસં્કૃત શશક્ષણ  
સસં્કૃત શશક્ષણ અથાષત  માધ્યશમક શાળામા ંશીખવાતી સસં્કૃત  ભાષાનુ ંશશક્ષણ. માધ્યશમક શાળામા ંસસં્કૃત  ભાષા િશશઠટ ભાષા 
તરીકે વૈકલ્લ્પક શવષય તરીકે શીખવાય છે.  
   િસ્તતુ સશંોધન લેખમા ંસસં્કૃત  શશક્ષણ એટલે માધ્યશમક શાળામા ંશીખવાતો સસં્કૃત શવષય  અને તેનુ ંશશક્ષણ. 
 અનવુાદ 
 અન ુ+ વદ = અનવુાદ 
 અથાષત, ની પાછળ બોલવુ.ં ભાષાતંર.  
સસં્કૃત ભાષા લોક વ્યવહારની ભાષા ન હોવાથી હાલ વગષખડંમા ંસસં્કૃત ભાષાનુ ંભાષાતંર કરીને સસં્કૃત શવષય શીખવવામા ં
આવે છે 
પ્રસ્ત વન  
 સસં્કૃત ભારતની સસં્કૃશત ની ભાષા છે આમ 
છતા ં સસં્કૃત ભાષા અશધકતર લોકોની 
માતભૃાષા ન હોવાથી મોટે ભાગના લોકો સસં્કૃત 
મા ંશવિારવા ટેવાયેલા નથી. આથી સસં્કૃતનુ ંજે 
કંઈ પણ જ્ઞાન અંતગષત કરવામા ં આવે છે તે 
મોટેભાગે માતભૃાષામા ં રૂપાતંક્રરત થયેલુ ં હોય 
છે. વતષમાન સ્સ્થશત તપાસતા જણાય  છે કે 
સસં્કૃત ભાષા કે સાક્રહત્યનો માનશસક અનવુાદ જ 
આપણને શવદ્વાન બનાવે છે.શવદ્વાન શવિાર અન ે
ભાષા સમદૃ્ધિ માટે વગષમા ં વૈિાક્રરક આદાન-
િદાન માટે તેમજ લેચખત અચભવ્યસ્તત કેળવવા 
માટે અનવુાદ અશનવાયષ વાહન બને છે. 
 ગદ્ય શિક્ષણમ  ંઅનવુ દનુ ંમહત્વ 

  ગદ્યનો હતે ુકોઈ શવિાર િસ્તતુ કરવાનો છે.એ 
શવિારનો અનવુાદ ન થઈ શકે,પરંત ુજ્યા ંસધુી 
અપક્રરચિત ભાષાનુ ં  પડળ  િીરાઈ નહીં ત્યા ં
સધુી એ ભાષામા ં વ્યકત થયલેો શવિાર 
અિસ્તતુ રહશેે.માતભૃાષામા ં અનવુાદ ન થાય 
ત્યા ં સધુી સસં્કૃત વાક્ય માત્ર દેવનાગરી 
અક્ષરોનુ ં ઝાખંારંુ બની રહ ે છે.અનવુાદ થતા ં
અથષ બોધ થાય છે અન ેશવિાર પામ્યાની કશકુ 
શોધી કાઢવાની સતંષુ્ઠટ અનભુવાય છે.આમ, 
અનવુાદ આનદંિદ  િવશૃિ છે.દંડી જેવા 
શબ્દસ્વામીના સાક્રહત્યની આભા હઠેળ રમણ 
કરતા ં ગદ્યનો અનવુાદ કરવાનો હોય ત્યારે 
અનવુાદની અધરૂપ છતી થાય છે.સસં્કૃત ભાષા 
અથષગ્રહણ ભાષા છે.  આથી ક્યારેક અનવુાદ 
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અથષવાહી બનતો નથી અથવા તેનુ ં સ્વરૂપ 
ગજુરાતીમા ં ઉતારી શકાત ુ ં નથી.આમ અનવુાદ 
સસં્કૃત ભાષા શશક્ષણમા ંખબૂ જરૂરી હોવા છતા ં 
ઉણો ઉતરે છે. 
 પદ્ય શિક્ષણમ  ંઅનવુ દનુ ંમહત્વ 
 poetry is what disappears in Translation. 
                                               -
Robert Frost 
 અથાષત,અનવુાદ કરવામા ંહાથતાળી છટકી 
જાય તે જ કશવતા છે. 
 પદ્યમા ં કાવ્યતત્વ અનવુાદને બાપ ે માયાષ વેર 
છે. પરંત,ુ સવષનાશે  સમુુ્ત્પનને  અધષ  ત્યજતી  
પકં્રડત..એ ન્યાય ે પદ્ય .શશક્ષણ મા ં અનવુાદ 
અધકિરુ  મહત્વ ધરાવે છે. પદ્યનો અનવુાદ 
કરવામા ં એટલે તો આપણે પહલેા અન્વય 
કરીએ છીએ,પદ્ય અન ેગદ્ય નુ ં સ્વરૂપ આપીએ 
છીએ અન ે પછી જ ગદ્ય રિનાનો  ભાષાતંર 
અથાષત અનવુાદ કરીએ છીએ.આમ કરવુ ં
અશનવાયષ એટલા માટે છે કે આપણી પાસ ે
કાવ્યના ભાવ ને પામવા માટે ભાષા અન ેતેના 
અથો શસવાય અન્ય કોઈ  સીડી નથી.એક વખત 
અનવુાદ દ્વારા અથષ બોધ થાય કે પછી વાિકનુ ં
ચિિ તે અથોની સગભષતાના સળ ઉવખેીન ે
અનભુાવન કરશ.ેઆમ,અનવુાદ પદ સ્વરૂપથી 
કાવ્ય ભાવ સધુીના માગષનો  પરુોધા બને છે. 
 વ્ય કરણ શિક્ષણ મ  ંઅનવુ દ ન ુમહત્વ 
  શબ્દોની રિના અન ેવ્યતુ્પશિ કરતુ ંશવજ્ઞાન 
એટલે વ્યાકરણ. 
 સસં્કૃત ભાષા વ્યાકરણ ને અનરુૂપ િાલ ે
છે.સસં્કૃત વાક્યમા ંિત્યકે શબ્દ વ્યાકૃત  બનીને 
જ સ્થાન મેળવી શકે છે.આથી સસં્કૃત શશક્ષણમા ં
વ્યાકરણ શશક્ષણ પાયાનુ ંસોપાન બને છે.સસં્કૃત 
ભાષા આપણા માટે હાલના તબકે્ક ત્રીજી કે 
િોથી ભાષા છે,તેથી શવદ્યાથીઓમા ંમાતભૃાષાનુ ં

વ્યાકરણ શીખ્યા પછી સસં્કૃત વ્યાકરણના 
ક્ષેત્રમા ં િવેશે છે.આમ, માત ૃભાષાનુ ં વ્યાકરણ 
આપોઆપ સસં્કૃત વ્યાકરણ શીખવા સમજવા 
માટેનુ ં સાધન બને છે.આ બનં ે વ્યાકરણ ને 
જોડતી કડી છે. સસં્કૃત રૂપાખ્યાનો, સમાસ, 
કૃદંત ,કતષક્રર કમષચણની રિનાઓ વગેરે અનવુાદ 
કરીને શીખવવા પડે છે. વળી વ્યાકરણની 
રિનાઓ શીખવ્યા પછી તેને દઢ કરવા માટે 
મહાવરા ની જરૂર પડે છે તે માટે સસં્કૃતમાથંી 
માતભૃાષામા ં અન ે માતભૃાષા માથંી સસં્કૃતમા ં
અનવુાદ કરવાનો  સ્વાધ્યાય ઉપયોગી બને છે. 
 સસં્કૃત શવષય શિક્ષણમ  ંઅનવુ દ નુ ંમહત્વ 
 સસં્કૃત શવષયના શશક્ષણમા ં અનવુાદ ખબૂ જ 
વ્યાપક રીતે ઉપયોગી થતો જણાય છે.સસં્કૃત 
સાક્રહત્યની કથાઓ, કાવ્યો,  નાટકો  વગેરેનો 
ઉપયોગ આપણ ે શશક્ષણ દરશમયાન કે 
વાતિીતમા ંકરીએ છીએત્યારે તેનો અનવુાદ કે 
અનવુાદનો સાર જ કહતેા ંહોઈએ છીએ.પિંતતં્ર 
અન ેક્રહતોપદેશની વાતાષઓનો અનવુાદ આપણા 
બાલસાક્રહત્ય નો એક ભાગ બની ગયો છે. 
   સસં્કૃતના માતભૃાષામા ંથયેલા અનભુવથી જ 
આપણી શવિાર સમદૃ્ધિ અને ભાષા સમદૃ્ધિ વધ ે
છે.અનવુાદ જ સાક્રહત્યમા ં પડેલા શવિારો 
આપણ ેસમજીએ શકીએ છીએ અન ેયાદ રાખી 
શકીએ છીએ. આપણ ે લખેન અચભવ્યસ્તત પર 
એની અસર પડે છે.સસં્કૃત ભાષાની લાઘવતા 
રશસકતા અન ે િાજંલતા જેવી સૈશનક જ 
શવશેષતાઓ આપણી માતભૃાષામા ં ઉતરે 
છે.વૈિાક્રરક આદાન-િદાન મા ં નવી ફોરમ 
ઉમેરાય છે. વગષ  શશક્ષણમા ં અનવુાદ વગષ 
વ્યવહારનો માધ્યમ બન ે છે. અનવુાદ થયા 
પછી જ િિાષ િશ્નોિરી શવિાર શવસ્તાર થઈ 
શકે છે.સફળ શશક્ષણ નુ ંમલૂ્યાકંન કરવામા ંપણ 
અનવુાદનો શસિંહફાળો છે.આ બધા મદુ્દાઓને 
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ધ્યાનમા ં રાખતા અનવુાદનો શશક્ષણ સસં્કૃત 
ભાષાના અધ્યયનની અધ્યાપન માટે ખબૂ જ 
ઉપયોગી સાચબત થાય છે. 
 અનવુ દ શિક્ષણ મ ટે શિક્ષક પ સેથી અપેક્ષીત 
કૌિલ્ય 
 સસં્કૃત શશક્ષકે શશક્ષણ દરશમયાન અનવુાદ માટે 
કયા કૌશલ્ય પર િભતુ્વ  િાપ્ત કરવાની 
છે,જેની સમજ િત્યેક શશક્ષકે મેળવવી જરૂરી છે 
જે આ િમાણે છે. 
 1.સસં્કૃત ભ ષ ન  વતતનનો ખ્ય લ 
 ભાષાનુ ંવતષન એટલ ેવ્યાકરણના શનયમો દ્વારા 
શનયમન પામતી રિનાઓ અન ેતે વ્યાકરણ ની 
શવશેષતાઓ. સસં્કૃત ભાષાના વતષનના ખ્યાલ 
બાદ જ શશક્ષક શવદ્યાથીઓન ેઅનવુાદ શીખવવા 
માટે સક્ષમ બને છે. 
 2. િબ્દ થત નુ ંશિક્ષણ 
 શશક્ષક દ્વારા શવદ્યાથી જો વાક્યમા ંિયોજાયલેા 
શબ્દોના અથષન ે સમજી શકે તો તેન'ે અનવુાદ 
કરવો એટલે ગોખવુ ં 'એવી િિચલત સકંલ્પના 
ને બદલ ે 'અનવુાદ કરવો એટલે અથષગ્રહણ  
સાથ ે ભાષાતંર 'એવી સાિી અધ્યયનલક્ષી 
સકંલ્પના સ્થાશપત કરી શકાય.  ટૂંકમા,ંસસં્કૃતના 
વગષમા ં શશક્ષકે શબ્દાથષ ઉતરાવવાની ક્રિયા 
કરવાની નથી,પરંત ુ શબ્દોના અથષ 
સમજાવવાના છે. આ  રીતે  અનવુાદ  માટે  
શબ્દાથષ કેવી રીતે શીખવી શકાય તેની શવચભન્ન 
િશવશધઓથી શશક્ષક માક્રહતગાર હોવો જોઈએ. 
3.  મ તભૃ ષ મ  ંપ્રયોજાત  તદ્ભવ અને તત્સમ 
િબ્દો નુ ંજ્ઞ ન 
 સસં્કૃતમાથંી માતભૃાષામા ં એટલે કે આપણા 
માટે ગજુરાતીમા ંઅનવુાદ કરવાનો હોય શશક્ષકે 
શવદ્યાથીઓન ેગજુરાતી ભાષાની શવશેષતાઓનો 
પણ પક્રરિય કરાવવો જોઇએ.આ જ્ઞાનથી 
અનવુાદની ક્રિયા અથષમા ંબને છે. 

4.  મ તભૃ ષ મ નં  વ ક્ય પ્રક રો અને 
વ ક્યરચન  નુ ંજ્ઞ ન 
 અનવુાદ એટલે અન્ય ભાષાના સમાનાથી 
શબ્દો ગોઠવવા ની રમત હરગીઝ નથી. 
વાક્યમા ં િયોજાયલેા દરેક શબ્દનો અથષ 
આવડતો હોય અન ેવાક્ય નો ભાવાથષ સમજાઈ 
ગયો હોય છતા ં પણ સમાતંર અથષ વાળી 
માતભૃાષા ની વાક્ય રિના કરવી મશુ્કેલ પડે 
તેવુ ં બને. સસં્કૃત ભાષા વાક્ય રિનામા ં
લાઘંવને મહત્વ આપે છે.આથી સસં્કૃત ભાષામા ં
બ ેશબ્દોના સસં્કૃત વાક્ય નુ ંગજુરાતી ભાષાતંર 
વધ ુ શબ્દો કે વાક્યમા ં કરવુ ં પડે તેવી સ્સ્થશત 
પણ સજાષય.વળી, સસં્કૃત ભાષા શવવક્ષા અથાષત 
વતતાની અથષ સિંષેણની ઇચ્છાન ે વશવતીન ે
િાલતી હોવાથી આ ભાષામા ં પણૂષશવરામ 
શસવાયના શવરામચિહ્નોનો ઉપયોગ થતો 
નથી.ભાષા અન ે વ્યાકરણ ની આવી ઘણી 
બાબતો અનવુાદને અન ે કક્રઠનતર બનાવે છે.  
આ વાક્યનો અનવુાદ સરળતાથી કરવા માટે 
ગજુરાતીમા ં વાક્ય રિના નુ ં જ્ઞાન અગત્યનુ ં
પાસુ ંબને છે. 
 અનવુાદ કૌશલ્ય હસ્તગત કરવા માટે શશક્ષક 
પાસ ે વ્યાકરણ નો તલસ્પશી જ્ઞાન તેમજ 
અથષગ્રહણ કરવાની કુશળતા હોવી 
જોઈએ.શવદ્યાથીઓન ે શીખવવા માટે સરકાર 
વાળા શબ્દો તારવવા િશ્નો પછૂવા તનેી સાથ ે
સબંધં જોડવો તેમ જ ગજુરાતી ભાષાની માન્ય 
વાક્ય રિના અનસુાર ગોઠવતા શીખવવુ ં
જોઈએ. 
5.  પ્રશ્ન કૌિલ્ય 
 સસં્કૃત શશક્ષણમા ં શશક્ષકે શવદ્યાથીઓન ે સસં્કૃત 
ભાષામા ં જ િશ્નો પછૂીન ે એકમ નો અનવુાદ 
સમજાવવુ ં જોઈએ.િશ્ન પછૂયા વગર અનવુાદ 
શીખવવો અશક્ય છે. શશક્ષકો િશ્ન પછેૂ અન ે
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સીધો જ અનવુાદ કરી બતાવે તો તે એક 
પક્ષીય િક્રિયા બન ેછે.  શશક્ષણ દરશમયાન િશ્નો 
પછૂવામા ં આવ ે તો જ શવદ્યાથીઓ શશક્ષણ 
િક્રિયામા ં સક્રિય રીતે ભાગ લ ે છે. ભાષા અન ે
શવષયવસ્ત ુ સાથ ે બદુ્ધિપવૂષક વ્યવહાર કરે છે 
અન ેતેથી અથષગ્રહણ થાય છે આ િમાણે થયેલુ ં
અથષગ્રહણ અનવુાદના સાિા શશક્ષણનુ ંમહત્વનુ ં
સોપાન છે.આવી સમજમાથંી  શવદ્યાથી ખરો 
અનવુાદ શીખે છે.આ િમાણે થયેલો અનવુાદ 
ટકાઉ હોય છે જે શવદ્યાથીઓને સ્મશૃતમા ં લાબંો 
વખત રહ ેછે, તેન ેગોખાવવો પડતો નથી. 
શનષ્કષત  
 અનવુાદ શશક્ષણ એ સસં્કૃત શવષયના પણૂષ 
શશક્ષણની િક્રિયા છે. શવદ્યાથી જ્યારે સસં્કૃત 
વાક્યમા ં શનક્રહત  શવષયવસ્ત ુ અન ે ભાષાવસ્ત ુ
બનંેન ે શવશ્લેષણ કરીને તેના અથો અન ે
અથષછાયંાઓને પારખી લે ત્યારબાદ જ સાિો 
અનવુાદ ફચલત થાય છે.આટલા શવશાળ 
પક્રરિેક્ષ્યવાળા મદુ્દાનુ ં શશક્ષણ કાયષ કરવા માટે 
શશક્ષકે નીિે દશાષવેલ સાવધાની રાખવી જોઈએ. 
 અનવુાદ શનઠપન્ન થાય.શશક્ષક અનવુાદ કદાશપ 
ન કરે. 
 -અનવુાદ પરથી વ્યાકરણ કે શવષયવસ્ત ુપર 
નહીં, પરંત ુવ્યાકરણ કે શવષયવસ્ત ુપરથી 
અનવુાદ ઉત્પન્ન થવો જોઈએ. 
- અનવુાદની ભાષાન ેરશ્ય શબ્દોથી દુશષત ન 
કરવી. 
 -અનવુાદ ગોખાવવો નહીં. 
 -અનવુાદ ચલસ્ટ અથાષત કક્રઠન ન હોવો જોઈએ. 
 ઉપસહં ર 
 ટૂંકમા,ં સસં્કૃત ભાષા શશક્ષણ એ કૌશલ્યોના 
શશક્ષણની િક્રિયા છે. સસં્કૃત શશક્ષણ મા ંશશક્ષક - 
શવદ્યાથી સાથનેા યાશંત્રક વગષ વ્યવહારો અન ે
ગોખણપટ્ટી એ ખરંુ શશક્ષણ નથી.શવદ્યાથી 

પોતાના શવિાર અન ે સવંદેનો શવકાસ કરવા 
તરફ ગશત કરતો હોય એ જ સાચુ ં અધ્યયન-
અધ્યાપન કહવેાય.આ દૃષ્ઠટએ અનવુાદ નો 
શવિાર કરવો જોઈએ.સસં્કૃત ભાષાનો અનવુાદ 
કરાવવા માટે શવદ્યાથીઓન ે વગષ વ્યવહાર મા ં
ઝબકોળવા પડે,તેઓની શવિારણાને ઉિેજજત 
કરવી પડે તેમજ હૃદયમાથંી ભાવાનસુારી શબ્દો 
અન ે શવિારો શનઠપન્ન કરાવવાની કાળજી 
રાખવી પડે.જો આ રીતે, સસં્કૃત અધ્યાપન 
યાત્રા કરાવવામા ં આવ ે તો શવદ્યાથીઓ સાિા 
અથષમા ંઅનવુાદ શીખશ.ે 
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