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Continuous Issue-24 | June – July 2019 

હિન્દી વિષયના પાઠ્યપસુ્તકમાાં બવુનયાદી વિક્ષણનાાં તત્તત્તિો 
ભવૂમકા                                                                  
પાઠ્યપસુ્તક ફક્ત વિષિસ્તનુ ુું સ ુંકલન નથી. વિદ્યાથી શરૂઆતથી અંત સધુી તેને ગોખી નાખે ત ે
પાઠ્યપસુ્તકનો ઉદે્દશ્ય નથી. પાઠ્યપસુ્તક વિદ્યાથીઓના જ્ઞાનવદૃ્ધિની પ્રક્રિયામાું સર્જનાત્મક સાધન તરીકે 
કામ આિે તેવુું હોવુું જોઈએ. 
 

 પાઠ્યપસુ્તક શૈક્ષણિક અનભુિ પરૂા પાડિા માટેનુું શે્રષ્ઠ્ સાધન છે. પાઠ્યપસુ્તક સાધ્ય નથી સાધન છે. 
આ િાત વશક્ષકોએ ધ્યાનમાું રાખિી જોઈએ. પાઠ્યપસુ્તકમાું એિા વિષયિસ્તનુો સમાિેશ કરિો જોઈએ 
જેનાથી વિદ્યાથીઓનો સિાાગી વિકાસ થઈ શકે. અધ્યયન-અધ્યાપન પ્રક્રિયા માટે પાઠ્યપસુ્તક જરૂરી અને 
મહત્ત્િપિૂા સાધન છે. પિૂા વનધાાક્રરત હતેઓુના સુંદભામાું યોગ્ય વિષયિસ્તનુી પસુંદગી કરીને યોજનાબિ 
પિવતથી ભિાિિા માટે પાઠ્યપસુ્તકની રચના કરિામાું આિે છે. પાઠ્યપસુ્તક એ વિદ્યાથીઓ માટે 
જ્ઞાનપ્રાપ્તતનુું સાધન છે. વશક્ષિ પ્રક્રિયાનુું મહત્ત્િપિૂા ઉપકરિ એટલે પાઠ્યપસુ્તક. 
 

 સમાજ પક્રરિતાનનુું શે્રષ્ઠ્ ઉપરકરિ વશક્ષિ છે. વશક્ષિ દ્વારા સમાજ પક્રરિતાન કરિા માટે વશક્ષકો દ્વારા 
વિશેષ પ્રયત્નો થિા જોઈએ. સમાજ પક્રરિતાન ત્યારે જ સારી રીતે થઈ શકે ્યારે વશક્ષકોને વશખિિાની 
શે્રષ્ઠ્ સામગ્રી ઉપલબ્ધ કરાિિામાું આિે. અને વશક્ષિ પિ ત્યાું સધુી અપેણક્ષત સમાજ પક્રરિતાન ન કરી 
શકે ્યાું સધુી તેના હાથમાું વશક્ષિનો માગાદશાક એિો યોગ્ય અભ્યાસિમ ન હોય. અભ્યાસિમ દ્વારા 
વશક્ષકો મારફતે વિદ્યાથીઓને જુદા-જુદા અનભુિો આપિામાું આિે છે. આ અનભુિ દ્વારા સમાજ કઈ 
ક્રદશામાું જશે તેની ખબર પડે છે. પ્રસ્તતુ સુંશોધનપત્રમાું સુંશોધકે ગજુરાત રા્ય શાળા પાઠ્યપસુ્તક મુંડળ 
દ્વારા પ્રકાવશત ધોરિ-9ના ક્રહન્દી વિષયના પાઠ્યપસુ્તકમાું સમાવિષ્ટ બવુનયાદી વશક્ષિના તત્ત્િોની તપાસ 
કરી છે. 
 

અભ્યાસના િતેઓુ 
1. ધોરિ-9નાું ક્રહન્દી વિષયના પાઠ્યપસુ્તકનો અભ્યાસ કરિો. 
2. ધોરિ-9નાું ક્રહન્દી વિષયના પાઠ્યપસુ્તકમાુંથી બવુનયાદી વશક્ષિના તત્ત્િોની તપાસ કરિી. 

સાંિોધનના પ્રશ્ોોઃ 
1. ધોરિ-9નાું ક્રહન્દી વિષયના પાઠ્યપસુ્તકનાું જુદા-જુદા એકમોમાું બવુનયાદી વશક્ષિના કયા તત્ત્િો સમાવિષ્ટ 

છે? 
2. ધોરિ-9નાું ક્રહન્દી વિષયના પાઠ્યપસુ્તકમાું બવુનયાદી વશક્ષિનાું કેટલા તત્ત્િો કયા એકમમાું સમાવિષ્ટ છે? 
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3. ધોરિ-9નાું ક્રહન્દી વિષયના પાઠ્યપસુ્તકમાું બવુનયાદી વશક્ષિના તત્ત્િો કયા એકમમાું?  ક્ાું? અને કેટલા 
પ્રમાિમાું છે?  તેની તપાસ કરિી. 
 

સમસ્યા કથન 
હિન્દી વિષયના પાઠ્યપસુ્તકમાાં બવુનયાદી વિક્ષણનાાં તત્તત્તિો 
 

 િબ્દોની વ્યિિારૂ વ્યાખ્યા  
ગજુરાત રાજ્ય િાળા પાઠ્યપસુ્તક માંડળ 

ગજુરાત રા્ય શાળા પાઠ્યપસુ્તક મુંડળ શાળા કક્ષાના ધોરિ-1થી 12ના અભ્યાસિમના સુંદભે 
પાઠ્યપસુ્તકોનુું લેખન કાયા કરાિે છે અને તે પાઠ્યપસુ્તકોનુું પ્રકાશન કરે છે. 

 

બવુનયાદી વિક્ષણનાતત્તિો 
1937માું નયીતાલીમનો પ્રસ્તાિ રજૂ કરતા પિૂે ગાુંધીજીએ જે ભાષિ રજૂ કર્ુા તે ભાષિમાુંથી 

વનષ્પન્ન થતાું વશક્ષિના તત્ત્િોં એટલે બવુનયાદી વશક્ષિના તત્ત્િોં. 
 

સાંિોધનનુાં કે્ષત્ર 
NCERT દ્વારા સ્પષ્ટ કરેલ શૈક્ષણિક સુંશોધનના વિવિધ કે્ષત્રોમાુંથી પ્રસ્તતુ સુંશોધન વશક્ષિમાું તત્િજ્ઞાન 
અને વશક્ષક અને વશક્ષિના ક્ષેત્રમાું સમાવિષ્ટ થાય છે. 
 

સાંિોધનની કે્ષત્ર મયાાદા 
1. આ સુંશોધન ફક્ત ધોરિ-9ના માધ્યવમક વિભાગના ક્રહન્દી વિષયના પાઠ્યપસુ્તક પરૂત ુું મયાાક્રદત છે. 
2. સુંશોધનમાું ઉપયોગમાું લેિામાું આિેલ ુઉપકરિ સ્િરણચત છે.  
3. વશક્ષકોના પ્રાતત પ્રવતચારોની ટકાિારી કાઢી તેનુું વિશ્લેષિ કરિામાું આવર્ુું છે. 

 

અભ્યાસનુાં મિત્તત્તિ 
પ્રસ્તતુ સુંશોધનથી પાઠ્યપસુ્તકમાું ગાુંધીવિચારને ધ્યાનમાું રાખી કેટલી કૃવતઓ રાખિામાું આિી છે. 

તેનો ખ્યાલ પ્રાતત થશે. આ પ્રકારનો ખ્યાલ પ્રાતત થિાથી વશક્ષકોએ આ કૃવતઓનો અભ્યાસ કરાિતી 
િખતે બવુનયાદી વશક્ષિના કયા તત્ત્િોને ધ્યાનમાું રાખી અધ્યાપન કાયા કરાિિાનુું છે તેનો ખ્યાલ સ્પષ્ટ 
થશે. વશક્ષકોએ બવુનયાદી વશક્ષિના તત્ત્િોંના અભ્યાસ પિેૂ ગાુંધીવિચારના કયા પસુ્તકનો અભ્યાસ 
કરિાનો છે તેનો ખ્યાલ આિશે જેથી તે તેનો અભ્યાસ કરી જે તે પાઠ્ને િધ ુરસપ્રદ રીતે ભિાિી શકશે. 

 

વ્યાપવિશ્વ 
પ્રસ્તતુ અભ્યાસનુું વયાપવિશ્વ મધ્ય ગજુરાતના અમદાિાદ અને આિુંદ જજલ્લાની માધ્યવમક 

શાળાઓમાું કાયારત ક્રહન્દીના વશક્ષકો છે. 
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નમનૂા પસાંદગી 
પ્રસ્તતુ અભ્યાસ માટે સુંશોધકે સહતેકુ નમનૂા પસુંદગી દ્વારા અમદાિાદ અને આિુંદ જજલ્લાની 

માધ્યવમક શાળાઓમાુંથી 30 ક્રહન્દી વિષયના વશક્ષકોને નમનૂા તરીકે પસુંદ કયાા છે.50 વશક્ષકોને સ્િરણચત 
અનસુણૂચ મોકલિામાું આિી હતી આ 50 અનસુણૂચમાુંથી 30 અનસુણૂચ યોગ્ય રીતે ભરાઈને આિી હતી 
જેથી 30 વશક્ષકોને સુંશોધકે નમનૂામાું સમાવયા હતા. 

 

ઉપકરણ 
       ઉપકરિ વનમાાિ માટે સુંશોધકે સૌપ્રથમ 1937ના ગાુંધીજીએ આપેલા બવુનયાદી વશક્ષિના 

પ્રસ્તાિનો ઊંડાિ પિૂાક અભ્યાસ કયો. બવુનયાદી વશક્ષિના પ્રસ્તાિના અભ્યાસ બાદ ગાુંધીજીના તે 
સમયના ભાષિમાુંથી વનષ્પન્ન થતા બવુનયાદી વશક્ષિના તત્ત્િો કયા છે? તેની યાદી બનાિી ત્યારબાદ 
ધોરિ-9ના ક્રહન્દી પાઠ્યપસુ્તકના ગદ્ય-પદ્યનુું અધ્યયન કરિામાું આવર્ુું હત ુું. 

 

     બવુનયાદી વશક્ષિનાું તત્ત્િો અને ધોરિ-9ના ક્રહન્દી પાઠ્યપસુ્તકના એકમોનો અભ્યાસ કરી બુંનેને 
એક ઉપકરિનુું રૂપ આતર્.ુ સૌપ્રથમ બવુનયાદી વશક્ષિ સુંબુંધી 1937નો પ્રસ્તાિ વશક્ષકોની સમજ માટે 
ઉપરના ભાગમાું મકૂિામાું આવયો હતો. ત્યારબાદ આ પ્રસ્તાિમાુંથી બવુનયાદી વશક્ષિનાું તત્ત્િોને શોધીન ે
તેને િમશઃ ઉપરથી નીચેની કોલમમાું મકૂિામાું આવયા હતા. આમ એવુું ટેબલ બનાિિામાું આવર્ુું કે 
ઉપરની રૉમાું ધોરિ-9નાું પાઠ્યપસુ્તકના એકમો અને કોલમમાું બવુનયાદી વશક્ષિના 21 તત્ત્િો મકૂિામાું 
આવયા હતા.  

 

આમ ઉપરની પ્રક્રિયા દ્વારા સુંશોધકે ઉપકરિ તરીકે એક અનસુણૂચ તૈયાર કરી. અનસુણૂચમાું ઉપરના 
ભાગે બવુનયાદી વશક્ષિનાું તત્ત્િો અંગેની સમજ આપિામાું આિી. વશક્ષકોને બવુનયાદી વશક્ષિના વિવિધ 
ઘટકોના સુંદભે ધોરિ 9નાું ક્રહન્દી ગદ્ય-પદ્યમાું ઉપરોક્ત બવુનયાદી વશક્ષિના તત્ત્િો આિે તો તે બવુનયાદી 
તત્ત્િની સામે અને કૃવતની નીચેનાું ખાનામાું “િા” અને જો તે ગદ્ય-પદ્યમાું ઉપરોક્ત બવુનયાદી વશક્ષિના 
તત્ત્િો ન આિે તો તે બવુનયાદી તત્ત્િની સામે અને કૃવતની નીચેનાું ખાનામાું ”ના” લખિાની સચૂના આપી 
પ્રવતચાર આપિા જિાિિમાું આવર્ ુહત ુું. ઉત્તરદાતાની સ્પષ્ટતા માટે સુંશોધકે ‘આરાધના’ કાવયમાું સ્િયું 
‘િા’ અને ‘ના’ લખી ઉદાહરિ પરુૂું પાડી ઉત્તરાદાતા માટે સરળતા કરી આપી હતી. 

 

સાંિોધન પદ્ધવત 
પ્રસ્તતુ સુંશોધનમાું સિેક્ષિ પિવતનો ઉપયોગ થયો હતો. 
 

માહિતી એકત્રીકરણ અને વિશ્લેષણોઃ 
માક્રહતી એકત્રીકરિ માટે સુંશોધકે સ્િરણચત અનસુણૂચ રૂબરૂ મલુાકાત લઈ ભરાિી હતી. ચેકણલસ્ટમાું 

ઉત્તરદાતા એ ધોરિ-9ના પાઠ્યપસુ્તકમાું સમાવિષ્ટ એકમોની નીચે અને બવુનયાદી વશક્ષિના તત્ત્િોની 
સામે ‘હા’ અને ‘ના’ લખી પ્રવતચાર આપિાનો હતો. પ્રાતત પ્રવતચારોનો સુંશોધકે ટકાિારી કાઢીને તારિો 
કાઢયા હતા. 
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સાંિોધનનાાં તારણોોઃ 
1. ધોરણ-9નાાં હિન્દી વિષયના પાઠ્યપસુ્તકમાાં બવુનયાદી વિક્ષણનાાં તત્તત્તિો કયા સમાવિષ્ટ  છે? 

ઉપરોક્ત પ્રશ્નના જિાબ સુંદભે મળેલ તારિ અનસુાર ગજુરાત રા્ય શાળા પાઠ્યપસુ્તક મુંડળ દ્વારા 
પ્રકાવશત ધોરિ-9નાું ક્રહન્દી વિષયના પાઠ્યપસુ્તકનાું વિવિધ એકમોમાું 4Hનુું વશક્ષિ, અંત્યોદય, અક્રહિંસા, 
ગરીબી વનિારિ, આત્મવનભારતા, અસ્પશૃ્યતા વનિારિ, વિકેન્દ્ન્િત શાસન વયિસ્થા, રાષ્રપે્રમ, 
માનિાવધકારનુું વશક્ષિ, પયાાિરિ વશક્ષિ, નાગક્રરકતાનુું વશક્ષિ, સત્ય, સુંસ્કૃવતનુું વશક્ષિ, શ્રમનુું મહત્ત્િ, 
શાુંવતનુું વશક્ષિ, સહવશક્ષિ, સફાઈનુું મહત્ત્િ, સમાજસેિાનુું મહત્ત્િ, સ્િદેશી પે્રમ, સમહૂજીિન િગેરે 
બવુનયાદી વશક્ષિનાું તત્ત્િો જોિાું મળ્યા હતાું. 
 

2. ધોરણ-9નાાં હિન્દી વિષયનાાં પાઠ્યપસુ્તકમાાં એિા કયા એકમો છે કે જેમાાં બવુનયાદી વિક્ષણના તત્તત્તિો જોિા 
મળે છે? 
ઉપરોક્ત પ્રશ્નના જિાબ સુંદભે ધોરિ-9ના ક્રહન્દી પાઠ્યપસુ્તકમાું સમાવિષ્ટ આરાધના, ન્યાયમુંત્રી, વનભાય 
બનો, કયા વનરાશા હુઆ જાએ, દોહ,ે સરૂદાસ કે પદ, અંધેરી નગરી, દા્ર્,ૂ રાની, ભારત ગૌરિ, તલુસી કે 
પદ, મેરી બીમારી શ્યામા ને લી, સ્િરાજ કી નીંિ, કિા કા જીિન દશાન, ર્ગુ રર મ,, નીવત કે દોહ,ે એક 
યાત્રા યહ ભી, ગલુમગા કી ખીડ઼કી સે એક રાત, ધરતી કી શાન, મહાકવિ કાણલદાસ, ભારતીય સુંસ્કૃવત મેં 
ગરુુ વશષ્ય સુંબુંધ, જબ મૈને પહલેી પસુ્તક ખરીદી, િીરોં કા કૈસા હો િસુંત, િાુંવતકારી શેખર કા બચપન 
િગેરે એકમોમાું બવુનયાદી વશક્ષિના તત્ત્િો જોિા મળે છે. 
 

3. ધોરણ-9નાાં હિન્દી વિષયનાાં પાઠ્યપસુ્તકમાાં સમાવિષ્ટ વિવિધ એકમોમાાં બવુનયાદી વિક્ષણના તત્તત્તિોનુાં 
પ્રમાણ કેટલુાં છે? 
ઉપરોક્ત પ્રશ્નના જિાબ સુંદભે પ્રાતત માક્રહતી અનસુાર ગજુરાત રા્ય શાળા પાઠ્યપસુ્તક મુંડળ દ્વારા 
પ્રકાવશત ધોરિ-9નાું ક્રહન્દી વિષયના પાઠ્યપસુ્તકમાું સમાવિષ્ટ એકમોમાું બવુનયાદી વશક્ષિના તત્ત્િોનુું 
પ્રમાિ ટકાિારી મજુબ નીચે પ્રમાિે જોિા મળ્ર્ુું હત ુું. જેમાું 4Hનુું વશક્ષિ 7.95%, અંત્યોદય 27.17%, 
અસ્પશૃ્યતા વનિારિ 15.89%, અક્રહિંસા 19.55%, આત્મવનભારતા 31.20%, ગરીબી વનિારિ 19.99%, 
નાગક્રરકતાનુું વશક્ષિ 10.76%, પયાાિરિ વશક્ષિ 20.12%, માનિાવધકારનુું વશક્ષિ 13.70%, રાષ્રપ્રેમ 
23.07%, વિકેન્દ્ન્િત શાસન વયિસ્થા 5.13%, શાુંવત માટેનુું વશક્ષિ 13.20%, શ્રમનુું મહત્ત્િ 17.17%, 
સુંસ્કૃવતનુું વશક્ષિ 21.79%, સત્ય 24.61%, સહવશક્ષિ 6.28%, સફાઈનુું મહત્ત્િ 4.25%, સમાજસેિાનુું 
મહત્ત્િ 18.33%, સમહૂજીિન 12.17%, સ્િદેશી પે્રમ 22.04%, સ્િાસ્્યનુું મહત્ત્િ 13.07% જોિા મળ્ર્ ુહત ુું. 
 

4. ધોરણ-9નાાં હિન્દી વિષયનાાં પાઠ્યપસુ્તકમાાં સમાવિષ્ટ વિવિધ એકમોમાાં બવુનયાદી વિક્ષણનાાં તત્તત્તિોનુાં 
પ્રમાણ કેટલુાં છે? 
ઉપરોક્ત પ્રશ્નના જિાબમાું પ્રાતત માક્રહતી નીચે મજુબ છે. ધોરિ-9ના ક્રહન્દી વિષયનાું પાઠ્યપસુ્તકમાું 
સમાવિષ્ટ વિવિધ એકમોમાું બવુનયાદી વશક્ષિના તત્ત્િોનુું પ્રમાિ આ મજુબ જોિા મળ્ર્ ુ હત ુું. જેમાું 
આરાધના 1.27%, ન્યાયમુંત્રી 16.82%, વનભાય બનો 32.22%, ભારત ગૌરિ 25.55%, રાની 15.33%, 
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દા્ર્ ૂ 17.62%, અંધેરી નગરી 6.82%, તલુસી કે પદ 8.09%, દોહ ે 8.25%, કયા વનરાશા હુઆ જાએ 
33.18%, કિા કા જીિન દશાન 20.31%, સ્િરાજ કી નીંિ, 19.68%, મેરી બીમારી શ્યામા ને લી 25.87%, 
સરૂદાસ કે પદ 12.06%, ગલુમગા કી ખીડ઼કી સે એક રાત 12.22%, એક યાત્રા યહ ભી 18.89%, નીવત કે 
દોહ ે 10.95%, ર્ગુ રર મ, 15.23 %, ધરતી કી શાન 17.62%, ભારતીય સુંસ્કૃવત મેં ગરુુ વશષ્ય સુંબુંધ 
19.36%, મહાકવિ કાણલદાસ 19.98%, િાન્ન્તકારી શેખર કા બચપન 17.60%, િીરોં કા કૈસા હો િસુંત 
15.10%, જબ મૈને પહલેી પસુ્તક ખરીદી 12.06% િગેરે બવુનયાદી વશક્ષિના તત્ત્િો પ્રાતત થયા હતા. 
 

િૈક્ષણણક ભલામણો 
1. ધોરિ-9ના ક્રહન્દી વિષયનાું વશક્ષિ કાયા સમચે 4Hનુું વશક્ષિ, અંત્યોદય, અક્રહિંસા, ગરીબી વનિારિ, 

આત્મવનભારતા, અસ્પશૃ્યતા વનિારિ, વિકેન્દ્ન્િત શાસન વયિસ્થા, રાષ્રપે્રમ, માનિાવધકારનુું વશક્ષિ, 
પયાાિરિ વશક્ષિ, નાગક્રરકતાનુું વશક્ષિ, સત્ય, સુંસ્કૃવતનુું વશક્ષિ, શ્રમનુું મહત્ત્િ, શાુંવતનુું વશક્ષિ, 
સહવશક્ષિ, સફાઈનુું મહત્ત્િ, સમાજસેિાનુું મહત્ત્િ, સ્િદેશ પે્રમ, સમહૂજીિન િગેરે જેિા બવુનયાદી 
વશક્ષિનાું તત્ત્િોનો ઊંડાિ પિૂાક અભ્યાસ કરાિિો જોઈએ.  
 

2. ધોરિ-9ના ક્રહન્દી વિષયનાું વશક્ષિકાયા સમયે આરાધના, ન્યાયમુંત્રી, વનભાયબનો, કયા વનરાશા હુઆ 
જાએ, દોહ,ે સરૂદાસ કે પદ, અંધેરી નગરી, દા્ર્,ૂ રાની, ભારત ગૌરિ, તલુસી કે પદ, મેરી બીમારી 
શ્યામા ને લી, સ્િરાજ કી નીંિ, કિા કા જીિન દશાન, ર્ગુ રર મ,, નીવત કે દોહ,ે એક યાત્રા યહ ભી, 
ગલુમગા કી ખીડ઼કી સે એક રાત, ધરતી કી શાન, મહાકવિ કાણલદાસ, ભારતીય સુંસ્કૃવત મેં ગરુુ વશષ્ય 
સુંબુંધ, જબ મૈને પહલેી પસુ્તક ખરીદી, િીરોં કા કૈસા હો િસુંત, િાુંવતકારી શેખર કા બચપન િગેરે 
એકમોના વશક્ષિકાયા સમયે બવુનયાદી વશક્ષિનાું તત્ત્િો પર વિશેષ ભાર આપી વશક્ષિકાયા કરવુું જોઈએ. 

 

ઉપસાંિાર 
આમ પ્રસ્તતુ શોધપત્રમાું સુંશોધકે ગજુરાત રા્ય શાળા પાઠ્યપસુ્તક મુંડળ દ્વારા પ્રકાવશત ધોરિ-9નાું 
ક્રહન્દી વિષયનાું પાઠ્યપસુ્તકમાું સમાવિષ્ટ વિવિધ એકમમાું બવુનયાદી વશક્ષિનાું તત્ત્િો શોધિા માટે 30 
વશક્ષકોને સ્િરવનવમિત અનસુણૂચ આપી હતી. જે અનસુણૂચમાું પ્રાતત વશક્ષકોના પ્રવતચારની આવવૃત્તને આધારે 
શોધપત્રમાું ધોરિ-9ના ક્રહન્દી વિષયનાું પાઠ્યપસુ્તકમાું બવુનયાદી વશક્ષિનાું તત્ત્િો કયા છે? કયા છે? અને 
કેટલા પ્રમાિમાું છે? જેિા પ્રશ્નોના જિાબ પ્રાતત કયાા હતાું. 
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