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भुॊिी पे्रभचॊद के सभकारीन औय उनके उत्तयिती हहन्द्दी गद्य रेखकों भें जैनेन्द्र कुभाय जैन का नाभ हहन्द्दी 
जगत भें फड ेसम्भान औय आदय के साथ शरमा जाता है । जैनेन्द्र ने सभाज के जजस िगग भै जन्द्भ शरमा था, उस 
कुर ऩयॊऩया का सॊस्काय ऩैतकृ-ऩारयिारयक रूऩ भें उन्द्हें शभरा था, उसभें भानिीम सॊिेदनाओॊ के प्रतत एक भूल्मभमी 
उदाय नीततभता के बाि फीजरूऩ से विद्यभान था । जैनेन्द्र जैन भूरत् एक विचायक थे, रष्टा थे, अऩने आसऩास 
घटती घटनाओॊ को फडी फायी की से देखत ेथे । जैनेन्द्र जैन हय तयह के ढोंग के खखराप थे ! सोचत ेफहुत थे, हय 
ऩर, हय ऺण अहतनगि चचॊतन भें डूफे यहत ेथे, रेककन कपरॉसपय नहीॊ थे, दािगतनक नहीॊ थे ! जैनेन्द्र कुभाय पे्रभचन्द्द 
मुग भें अितरयत उऩन्द्मासकाय है । कपय बी उनकी औऩन्द्माशसक चतेना का साम्मक विकास पे्रभचन्द्द के फाद ही हो 
ऩामा है । ि ेही ऐसे ऩेभचन्द्दोत्तय उऩन्द्मासकाय हैं, जजन्द्होंने हहन्द्दी उऩन्द्मास को िस्तुजगत के फहहयॊग ऩऺ से भानि 
भन के अन्द्तगगत की ओय रे जाकय भानि की अॊतयॊग सच्चाईमों से उसे जोड हदमा । जैनेन्द्र कुभाय के रगबग सबी 
उऩन्द्मास उनके व्मक्तििादी जीिनदिगन से परत् उनके साहहत्म भें सभाज से फढ़कय व्मक्ति की अचधक प्रधानता 
यहती है । ि ेसभाज के तथाकचथत तनमभों एिॊ फन्द्धनों से प्राम् भुि यहना चाहत ेहै । जैनेन्द्र कुभाय ने सन 1929 
भें उनका ऩहरा उऩन्द्मास ‘ऩयख’ तनकारा सॊिेदन औय सॊयचना दोनों ऩऺों ऩय अऩने सभम की प्रिवृत्तमों से महॊ 
उऩन्द्मास अरग ऩडता है । िस्तुत् जैनेन्द्र का ‘ऩयख’ हहन्द्दी उऩन्द्मास भें आदभी के आन्द्तरयक जगत के व्माऩायों 
का विशे्लषण का विषम फनाकय एक नई साहहजत्मक हदिा उद्घाहटत कयने भें प्रथभ प्रमास यहा है । उन्द्होनें 
सजृनप्रकिमा को अऩनी ओय से एक नई हदिा का उद्घाटन कय एक ओय अऩनी भौशरकता प्रभाखणकता की औय 
दसूयी ओय हहन्द्दी कथा साहहत्म को सॊिेदनाभूरक गहयाई से गॊबीय फनामा । ‘ऩयख’ जैनेन्द्र के सजृनात्भक जीिन के 
रूस.... हदिान्द्तय के आयॊब को सूचचत कयता है । इसभें जैनेन्द्र ने अऩनी दृवष्ट जीिन के फाहयी जगत से हटा रेकय 
भानि के भनोजगत की आन्द्तरयक गुजत्थमों, ग्रॊजन्द्थमों औय सॊफॊन्द्धभूरक अन्द्त् सॊघषो के विशे्लषण भें रगा हदमा । 
फाहयी जीिन के स्थूर तथ्मों को छोडकय नायी-ऩुरुष सॊफन्द्ध के विविध ऩऺों के विशे्लषण के द्वाया जैनेन्द्र ने हहन्द्दी 
औऩन्द्माशसक करा को जो नमा बाि औय स्िय प्रदान ककमा, उसका श्रीगणेि कयनेिारा मह उऩन्द्मास सरृदमों के 
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फीच भुिकॊ ठ की प्रिॊसा का ऩात्र फना । जैनेन्द्र कुभाय का दसूया उऩन्द्मास ‘सुनीता’ सन 1934 भें प्रकाशित हुआ । 
उसभें बी ऩचीदे नायी-ऩुरुष सॊफन्द्ध की एक विशिष्ट ऩऺ के भनोिैऻातनक विशे्लषण का प्रमास ही ककमा गमा है । 

 

सुनीता : ऩुरुष की िोधक िक्ति के रूऩ भें नायी अहभ ्
जैनेन्द्र के उऩन्द्मासों भें विकृत होनेिारे नायीभूरक अहभ ्का एक दसूया चहेया सुनीता जीिनभोहहनी औय 

अनीता आहद ऩात्रों भें देखने को शभरता है । ऩुरुष के जीिन भें ऩुरुष की िोधक िक्ति के रूऩ भें नायी का वििेष 
भहत्त्ि है । जफ हभ कहत े है कक हय ऩुरुष की सपरता के ऩीछे एक नायी यहती है तो उसभें उसके पे्रयणादामक 
स्िरूऩ के साथ साथ उसके सुधायात्भक ऩऺ का सभथगन बी होता है । जैसे प्रसाद कहत े हैं नायी श्रध्धाभमी है, 
काभरूऩा है, विश्वासभमी है नायी का अहभ ्इस कायण ऩुरुष से जुडकय उसके उत्कषग भें बागीदाय होकय ही ऩरयतषृ्ट 
होता है, चरयताथग होता है । जैनेन्द्र के उऩन्द्मासों भें नायी के अहभ ्के ऐसे चरयताथग होने का प्रबूत भात्रा भें चचत्रण 
उऩरब्ध होता है । सुनीता के ऩात्र भें हरयप्रसन्द्न के सॊदबग भें इस प्रकाय की अहॊवििवृत्त देखने को शभरती है । अऩने 
आत्भशभत्र हरयप्रसन्द्न के सिस्त्र िाजन्द्त के भागग को अऩनाकय गुभयाह होत ेदेखकय उसे साधायण जीिन के भागग ऩय 
रौटा रेने के शरए श्रीकाॊत जफ अऩनी ऩत्नी सुनीता की सहामता रे रेता है तफ से सुनीता भें सुप्त यही सहज 
सुधायात्भक भाॊगशरक सता ऊजगजस्ित हो उठती है । सुनीता ऩय हरयप्रसन्द्न के सुधाय का दातमत्ि जफ सभवऩगत होता 
है, तफ उसका भन इसे उत्साहऩूिगक स्िीकाय कय रेता है, कक सॊतानहीन दाम्ऩत्मजीिन से उत्ऩन्द्न एकान्द्तता औय 
अकेराऩन उसके अजस्तत्ि को नीयस ही नहीॊ फना यहे थे फजल्क तनयथगकता की िून्द्मता से उत्ऩीक्तडत बी कय यहे थे । 
ऩतत के साभने अऩने अकृताथग नायीत्ि के अहभफोध से कॊ हठत अहभ उसे सता यहा था जफ कक ऩतत श्रीकाॊत अऩनी 
ऩत्नी को इस वियसता से भुि कयके रयझारेंने के उऩाम सुनकय उदास हो यहा था, दोनों एक-दसूये के साभने अऩने 
को सपर ऩुरुष मा सपर नायी हदखा नहीॊ सकत े। इससे उन दोनों के फीच उत्ऩन्द्न पासरा इतना असहनीम फन 
जाता है कक उससे फचने के उऩाम के रूऩ भें बी श्रीकाॊत अऩने ऩुयाने शभत्र हरयप्रसन्द्न को माद कयता है । सुनीता के 
अन्द्दय फढ़ी मौनकुॊ ढा औय उदासी से श्रीकाॊत बफरकुर आतुय हो उठता है । इसशरए हरयप्रसन्द्न को केिर एक शभत्र से 
शभरने की उत्सुकता से फढ़कय अऩने जीिन को वििेषकय अऩनी ऩत्नी को सिगनाि से फचाने की सॊजीिनी औषधी के 
रूऩ भें एक अतनिामग भाॉग के अनुबि से उसकी तराि भें तनकरता है । अऩने अन्द्दय अनुबूत असन्द्तुवष्ट ही ऩयोऺ 
रूऩ भें हरयप्रसन्द्न के आगभन ऩय सुनीता को उत्साहहत कयती है । 

“श्रीकाॊत औय सुनीता के ऩयस्ऩय सॊमुि जीिन भें ईश्वय कुछ प्रभाद, जडता औय फन्द्धन 
का फोध आ चरा था । उस िाॊत अरस तर ऩय हरयप्रसन्द्न आविबूगत हुआ । िहाॉ रहय उठ  
रहयी । नीॊद जाभी । प्रिाॊतता अिाॊत हुई। ककन्द्तु इससे उस सॊमुि जीिन के अॊतयॊग को कुछ 
हषग औय यसास्िाद की ही अनुबूतत प्राप्त हुई” । 
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 सुनीता को श्रीकाॊत हरयप्रसन्द्न की सेिा भें यख देता है औय उसे िह फता बी देता है कक हरयप्रसन्द्न 
को सफ प्रकाय से सॊतुष्ट फना शरमा जाए । उसके शरए िह सुनीता को सफ प्रकाय की स्ितॊत्रता की अनुभतत देता है, 

महाॉ तक कहता है कक “तुभ उन हदनों के शरए अऩने को उसकी इच्छा के नीचे छोड देना । मह 
सभझना कक भैं नहीॊ हूॉ । तुभ हो औय तुम्हाये शरए काम्म कभग कोई नहीॊ है । इस बाॉतत तनवषध 
कभग बी नहीॊ यहेगा” । मधवऩ िुरु िुरु भें हरयप्रसन्द्न के साथ उसके व्मिहाय भें नायी सहज सॊकोच औय दयूी 
दवष्टगत होती है कपय बी मह देखकय कक हरयप्रसन्द्न ऩय अऩने रूऩ का असय ऩड गमा है औय िह उसकी उऩदेिों 
औय फातों का अनुसयण कयता है तो अन्द्दय ही अन्द्दय उसका नायीत्ि सॊतुष्ट होता अनुबि होने रगता है । नायीगत 
अहभ ्का मह हल्का ऩरयतोष उसे उस सभम तक की उसकी उदासी औय िथगता के एहसास से भुि कयता है औय 
उत्तयोत्तय उसकी सेिा भें िह खुरकय रगने रगती है । हरयप्रसन्द्न के व्मक्तिगत भाभरों भें ऐसे उत्साह से, ऐसी 
भभता से, ऐसे अऩनेऩन से हस्तऺेऩ कयती है कक िही तनजित कयती है, कक हरयप्रसन्द्न कैसे फयत,े क्मा खाए, दाढी-
भूॉछ सॊिाये मा नहीॊ, कहाॉ कहाॉ जाए, न जाए । हरयप्रसन्द्न के अन्द्दय अऩने प्रतत फढ़ती आदय बािना, ‘बाबी’ कहकय 
सॊफोधन आहद सुनीता के अन्द्दय कपय से जभे नायी अहभ ्के जोय ऩकडने भें सहामक शसध्ध होत े है । िास्ति भें 
हरयप्रसन्द्न के आगभन के प्रथभ हदन भें ही स्टडी रूभ को साप कयती अस्तव्मस्त सूयत भें यही सुनीता को देखकय 
भुग्ध बाि से यहनेिारे हरयप्रसन्द्न से हुई बेंट ने उसके अन्द्दय की नायी को रजजजत ही नहीॊ ककमा, फजल्क उस 
सॊकोच बाि के ऩीछे उसके नायीगत अह्म ्का ऩरयतोषऩूणग जागयण बी दृश्मभान है । िही ऊजगजस्ित अहभ ्फादभें सज 
सॊिायकय हरयप्रसन्द्न कै साभने  प्रस्तुत होने को उसे उत्साहहत कयता है । 

हदनों के फढ़त ेफढ़त ेउनके सॊफन्द्ध भें ऐसी आत्भीमता आ जाती है कक सुनीता के प्रतत हरयप्रसन्द्न के अन्द्दय 
श्रध्धा औय भभता फढ़ती ही नहीॊ, फजल्क उनके फीच की दयूी प्राम् रुप्त हो जाती है । सुनीता के भनभें हरयप्रसन्द्न के 
प्रतत अचधकाय बाि से जुडी आन्द्तरयकता फढ़ने रगी । हरयप्रसन्द्न ऩय अनुबूत इस अचधकाय बाि के भरू भें सुनीता 
के हवषगत अहभ ्का प्रकािन ही सभझना चाहहए । सुनीता का भन बफयस, सूनेऩन भें विह्वर, उत्तप्त येचगस्तान के 
सभान जो था, उसभें हरयप्रसन्द्न का साजन्द्नध्म औय तनकट व्मिहाय नायी सहज िवृत्तमों के ऩनऩने देने औय सहज 
जीिन के स्िाबाविक स्ऩन्द्दनों की भन्द्द हिा से कपय से जीिन्द्त कयनेिारा अनुकूर साहचमग ऩहुॉचाने भें सभथग शसध्ध 
हुए । तबी तो सुनीता अऩने अजस्तत्ि को अथगऩूणग, अऩनी सत्ता को उऩमोगी, अऩने जीिन को सपर औय सिोऩयी 
अऩने नायीसहज अहभ ्की चरयताथगता प्राप्त होती अनुबि कय सकी है । 

कुॊ हठत नायी अहभ ्के ऩुनजागगरयत रूऩ का साऺात्काय ‘सुनीता’ भें कई स्थानों भें दिगनीम है । सुनीता के 
स्नान कय स्नानागाय से अल्ऩिस्त्रधारयणी फनकय फाहय आत ेिि िहाॉ उऩजस्थत होनेिारे हरयप्रसन्द्न के अप्रत्माशित 
दिगन से िह एक फाय सकुचा जाती है औय जल्दी ही अन्द्दय रौट जाती है । हरयप्रसन्द्न का िह आकजस्भक 
साजन्द्नध्म सुनीता भें नायी सहज ब्रीरा के उदम का कायण फनता है । रेककन अगरे ऺण भें उस नायीगत अहॊफोध 
को दफाकय उसभें हरयप्रसन्द्न के प्रतत जागरयत बाबी के अचधकाय बाि से ऩरयऩुष्ट अशबबािक अहभ ्प्रफरता ऩा रेती 
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है । इसशरए िह ऩूिगत् दफुाया हरयप्रसन्द्न के साभने उऩजस्थत होने भें रजजा का अनुबि नहीॊ कयती है । ऩहरे ही 
हरयप्रसन्द्न के जीिन भें नमा भोड देनेिारा सुनीता का मह अहभ ्एक सुधायात्भक िक्ति फनकय अऩना दीप्त रूऩ 
उसके भन भें स्थावऩत कय रे चुका था । स्नानागाय से फाहय आई सुनीता के उस प्रौढ, सम्भोहक औय रािण्मऩूणग 
रूऩ भें, मही कायण है, िह काभरूवऩणी नायी के साथ ही साथ िक्तिस्िरूवऩणी भहादेिी का भॊगरभम रूऩ बी देख 
रेता है अऩने रूऩ सौन्द्दमग औय आकषगक व्मक्तित्ि के साभने जस्तशभत यहनेिारे हरयप्रसन्द्न को देखकय सुनीता के 
अन्द्दय आत्भगौयि का अनुबि ही नहीॊ हुआ होगा, फजल्क अऩने रूऩ से की आकषगकता औय सपरता ऩय एहसास बी 
तनजित ही हुआ है । 

 सहज जीिन के प्रिाहभम धाया से अरग होकय िाजन्द्त के कठोय औय कष्टभम यास्त े से चरकय कोभर-
भानिीम बािनाओॊ औय पे्रयणाओॊ को विस्भतृ कयके चरनेिारे हरयप्रसन्द्न को कपय से जीिन की स्िाबाविक धाया से 
जोड रेने की अऩनी साधना भें सुनीता उसके शरए सिागचधक उऩमुगि साधन के रूऩ भें इसी िायीरयक सौन्द्दमग को ही 
आश्रम फनाती है । मह सभझ सहज ही उसभें आत्भगिग का कायण हो जाए तो अस्िाबाविक कुछ बी नहीॊ । िास्ति 
भें िह गिग आत्भविश्वास का धोतक हैं, जो उसके नायीगत अहभ ्से जुडा ही है । सुनीता इसी अिस्था भें अऩने 
सौन्द्दमग की ओय हरयप्रसन्द्न को आकृष्ट कयने की चषे्टा कयती है, जजसभें िह जैसे उऩन्द्मास के अन्द्त तक आत ेआते 
हभ देखत ेहैं, ऩूणग रूऩ से सपर तनकरती है । 

 सुनीता का मह आन्द्तरयक ऩऺ तनभूगर नहीॊ है । िह ऩतत से प्राप्त अचॊचर विश्वास की दृढता, अऩने 
अन्द्त्कयण की िुध्धता एिॊ आत्भफर ऩय प्रततवित है । मही कायण है, जॊगर के खुरे एिॊ प्ररोबनकायी िाताियण भें 
पे्रभविह्वर होकय, सफकुछ बूरकय, हरयप्रसन्द्न सुनीता को अऩनाना चाहता है, अनुबि कयना चाहता है, तो बािािेग 
के उस तूपान के साभने िह अचॊचर यह सकी ही नहीॊ, फजल्क हरयप्रसन्द्न के अन्द्दय की ग्रॊचथ को तनकारकय अऩने 
बाबीत्ि से उसे ऩयास्त बी कय सकती है । 

 अहभ ्के साऺात्काय की दृवष्ट से सुनीता का चरयत्र वििेष भहत्िऩूणग है, क्मोंकक जैनेन्द्र की स्त्रीिाहदता भें 
ऩयॊऩयागत नायी सत्ता के भॊगरभम रूऩ को ही अचधक प्रधानता शभरी है । सुनीता के अहभ ्की वििेषता मह है कक 
िह विस्ताय दसूयों के शरए साधक तत्ि के रूऩ भें होता है । नायी का िक्ति रूऩ जजतनी भात्रा भें सुनीता भें विस्ताय 
ऩाता है उतना जैनेन्द्र के अन्द्म ऩात्रों भें उऩरब्ध नहीॊ होता । 

 िोधक एिॊ पे्रयणा तत्ि के रूऩ भें नायी अहभ ्का शबन्द्न चहेया प्रकट कयनेिारी बिुन भोहहनी औय अनीता 
बी भूरत् अऩने नायीगत अहभ ्की ऩरयतोष साधना ही कयती है । सुनीता भें अऩने वियस जीिन से कुॊ हठत अहभ ्
की ग्रातन से भुि होने के शरए हरयप्रसन्द्न के जीिन भें सुधाय कामो को रेकय प्रविष्ट होती है औय उनके द्वाया अऩने 
नायीगत अहभ ्को ऩरयतुष्ट कय रेती है । मद्यवऩ बुिनभोहहनी बी जजतने के ऩऺ भें उस कामग भें सपरता हाशसर 
कयके नायी औय पे्रशभका के रूऩ भें अऩने अहभ ् को ऩूणग कय रेती है कपय बी सुनीता औय बुिनभोहहनी की 
अन्द्तरयकता भें पयक मह है कक सुनीता हरयप्रसन्द्न का पे्रभऩात्र नहीॊ है । उन दोनों की घतनष्टता का आधाय िुध 
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भानिीम सॊिेदना है । रेककन बुिनभोहहनी के सुधाय कामग के ऩीछे यागात्भक सॊफन्द्ध है । जजतने के िाजन्द्तकायी 
होकय सहज जीिन के दामये के फाहय होने का कायण िह अऩने को भानती है । इसशरए िह ऩिाताऩ भें जरती 
यहती है । अऩने भन भें तीव्र यहनेिारे इस ऩिाताऩ के कायण िह अऩने साधन सॊऩन्द्न ससुयार भें िाजन्द्त नहीॊ ऩा 
सकती है । जजतने के जीिन के साभान्द्म यास्त ेऩय राए बफना उसे चैन नहीॊ शभरेगा, मह िह ऩहचान रेती है । मह 
ऻान जजतेन को सुधायने औय िाजन्द्त के भागग से भुि कयने के दषु्कय कामग भें रगा देता है, अथागत ् िह उसके 
काशभनी बाि की स्िस्थता औय नायीगत अहभ ्के चारयताथग की साधना शसध होता है । सुनीता भें मह काशभनीगत 
अहभ ्नहीॊ है । िह हरयप्रसन्द्न के साभने बाबी के रूऩ भें अशबबािक फनकय खडी होती है । इसशरए उसके िब्दों 
औय व्मिहायों भें अचधकाय बाि का तजे है, जफकक बुिनभोहहनी भें काशभनीगत सभऩगण की दतुनगिामगता औय आॉस ू
की आरगता का फर यहता है । दोनों एक ही प्रकाय की नायी सत्ता के विशबन्द्न ऩऺ हैं, जो एक ही रक्ष्म की ओय 
प्रितृ हैं । 

 इसी प्रकाय अनीता बी अऩने पे्रभी जमॊत के भोहबॊग औय ऩतन से इतनी उहदग्न हदखती हे कक िह अन्द्दय 
ही अन्द्दय अनुबि कयती है कक जमॊत को ठीक ककए बफना, उसे भॊजजर ऩय ऩहुॉचाए बफना उसकी आत्भा को िाजन्द्त 

नहीॊ शभरेगी । जफ िह जमॊत से कहती है कक “घय फाॊधकय फैठते तो भेया बी घय फना यहता, नहीॊ तो 
जिाराभुखी ऩय फैठी हूॉ, कफ सफ जर जाएगा, कह नहीॊ सकती ।” तो उसका अन्द्त्ताऩ ही प्रकट होता 
है । बुिनभोहहनी औय अतनता सभान ऩरयजस्थतत भें ऩडकय अऩने नायीगत अहभ ्को कुॊ हठत ऩाती हैं । दोनों की 
सभस्मा एक ही है । अथागत पे्रभी के ऩतन की िजह िे हैं । मह आत्भानुबि उन्द्हें अऩने नायीत्ि की, नायीगत अहभ ्
की खॊक्तडत जस्थतत का एहसास कयाता है । इसशरए इससे भुक्ति ऩाए बफना िे अऩने जीिन को अनाकुर नहीॊ ऩा 
सकें गी। रेककन बुिनभोहहनी ही इसभें विजम ऩाकय अऩने अहभ ्को तपृ्त कय रे सकती है, जफकक अतनता खॊक्तडत 
अहभ ्रेकय यहने को वििि होती है । 

 जजतने अऩने िाजन्द्तकायी दर के शरए जफ रुऩमा भाॉगता है तो भोहहनी उसे इसशरए इनकाय कयती है कक 
िह जानती है कक रुऩमा देकय िह अऩने ऩरयश्रभ भें फाधा ही डारती है । कायण कक िह धनदान उसके अचधकाचधक 
गैय साभाजजक होने को प्रोत्साहहत कयेगा, जो उसके रक्ष्म के ठीक विऩयीत है । इसी प्रकाय जफ िह जजतने से 

कहती है कक “इस घय भें भैं अविश्वाशसनी फनूॉ, इसकी कीॊभत तुभ आगे दे सकोगे, मह बी भुझ े
विश्वास है, मही भेया असर विश्वास है ।” तो उसकी वििऺा हे कक ऩतत के साथ विश्वासघात कयत ेहुए बी 
िह जजतेन को ऐसा ऩरयिततगत कय रेगी कक िह हहॊसा के भागग तो छोडकय साधायण जीिन के स्तय ऩय आ जाएगा । 
इस कथन भें बुिनभोहहनी के अन्द्दय जागरयत नायी अहभ ्ऩऺ की विितृत ही देखने को शभरती है । जजतने की 
भुक्ति जजतने से फढ़कय भोहहनी की आन्द्तरयक विििता है । िह विििता उसके अहभ ्को, उसके पे्रमसी ऩऺ को 
इतना झॊकझोय कय देती है कक उसके शरए ककसी बी ऩरयजस्थतत का साभना कयने मा कोई बी कष्ट झरेने को िह 
तैमाय होती है । उसका उदेश्म है, जजतने सभझ रें, कक उसके ऐसे दफािों का, कठोयता का कोई असय उसऩय नहीॊ 
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ऩडता । इसके द्वाया िह मह चाहती है कक उसके साभने उसका िाजन्द्तकायी अहभ ्ऩयास्त हो जाए । बुिनभोहहनी 
अऩने प्रमास भें सपर होती हे जजतने के भन का ऐसा ऩरयितगन हो जाता है कक िह बुिनभोहहनी की रढ़ता के 
साभने अऩने को ऩयास्त ऩाता है । िह अऩने दर को विसजजगत कयता है, औय बुिनभोहहनी को भुि कयके अऩने 
आऩको ऩुशरस के हिारे कय देता है । बुिनभोहहनी सभझ गई उसका व्रत ऩूया हुआ । 

 रेककन िह चरयताथगता, अतनता के ऩऺ भें देखने को नहीॊ शभरती । बुिनभोहहनी की तयह अतनता बी अऩने 
ऩूिगपे्रभी के ऩतन से व्मचथत है । िह हदर से चाहती है कक जमॊत जीिन भें तयक्की कये, गहृस्थी फसाए ताकक िह 
अऩनी भनोव्मथा से भुि हो सके । जमॊत कहीॊ हटक नहीॊ ऩाता, तनजित रक्ष्म यख नहीॊ ऩाता । एक प्रकाय से िह 
जीिन भें बटक गमा है । अतनता का दाम्ऩत्म जीिन अच्छा चरता है, रेककन उसके भन को जमॊत की माद सता 
यही है । िह बी अऩने को बुिनभोहहनी के सभान अऩयाचधनी अनुबि कयती है । िह बी ऩिाताऩ से वििि है । 
इस अन्द्तव्मगथा औय ऩिाताऩ ने उसके स्त्री अहभ ्को खॊक्तडत कय हदमा है । साप भन द्वाया जमॊत के उधाय के उऩामों 
के फाये भें रगाताय आकुर यहता है । िह जमॊत को ऩबत्रका-सॊस्था से प्राप्त तनम्न िेतन को छोडकय ककसी बफज़नेस 
भें रगने को पे्ररयत कयती है, वऩता की भतृ्मु के फाद घय भें फसा देती है औय उसके शरए आिश्मक आचथगक सहामता 
ऩहुॉचाती है । मही नहीॊ, जमॊत की िादी के अिसय ऩय फहन की तयह कामग सॊबारती है । अतनता को रगता है कक 
जमॊत ठीक ककनाये ऩय आ हटका है । 

 कुछ ही हदनों के अन्द्दय उसे ऩता चरता है कक जमॊत औय चन्द्री का िैिाहहक जीिन सॊतोषऩूणग नहीॊ है । 
चन्द्री से उसे ऩता चरता है कक जमॊत औय चन्द्री के फीच सहज नायी-ऩुरुष सॊफन्द्ध नहीॊ है औय जमॊत मौन 
असभथगता का शिकाय है । अतनता कपय से चचॊततत हो उठती है औय उसके अन्द्दय नायीगत अहभ ्का ऐसा जोयदाय 
विस्ताय होता है कक िह तनिम कय रेती है कक जमॊत को कुॊ ठाभुि फनाकय उसके व्मक्तित्ि को ऩुन्प्राप्त कयने का 
मथािक्ति प्रमास ककमा जाना चाहहए । नहीॊ तो उसे ऩिाताऩ की आग भें जरकय अऩने जीिन को शभटाना ऩडगेा, 
अऩने अन्द्दय की पे्रशभका को िाजन्द्त नहीॊ शभरेगी । जफ तक उस काभुकी अहभ ्को ऩिाताऩ विभुि नहीॊ कय ऩाती 
है, तफ तक उसका दाम्ऩत्म जीिन स्िस्थ नहीॊ होगा । इस फीच चन्द्री जमॊत को छोडकय चरी बी जाती है । जमॊत 
बफल्कुर टूट जाता है । िह आत्भतनन्द्दा का शिकाय ऩड जाता है । मही अतनता के अन्द्दय का नायीगत अहभ ्
सिागचधक िक्तििारी होकय साभने आता है । दघुगटना भें ऩड ेजमॊत को अस्ऩतार से रयहा कयाके होटर के कभये भें 
रे आती है औय दोनों के फीच भें िातागराऩ होता है । अतनता जमॊत के प्रतत अऩने भन भें बयी आस्था, पे्रभ औय 
उत्कॊ ठा को व्मॊजजत कयके कहती है कक िह जमॊत को इस आत्भनािक अिस्था से फचाने के शरए सफकुछ कयने को 
तैमाय है । उसका विचाय है, जमॊत के अन्द्दय ऩुरुषत्ि के जागयण के शरए उसके अरािा कोई दसूया सभथग नहीॊ होगा 
। इसशरए जमॊत के उध्धाय के ऩरयश्रभ भें अऩने को सपर फना रेने के शरए, ऩयाजम भानने को तैमाय न होनेिारा 

उसका अहभ,् ऐसा ऺुब्ध, वििि औय तजे हो उठता है कक “कहते कहते आिेि भें िह उठ आई । कॊ धे 
ऩास फाहों से ऩकडकय भुझ ेझॊझोयते हुए फोरी, तनदगमी, याऺस तुभ चाहते क्मा हो?”  
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 महाॉ अतनता भें की सुनीता के सभान ऩत्नीगत अहभ ् की दृढता औय विश्वास तथा अऩने िोधक अहभ ्
सकिम होती तो हे, रेककन ऩयाजम के अनुबि से उत्ऩन्द्न घोय तनयािा औय ऺोब ही हाथ आत े है । इस प्रकाय 
सुनीता, विितग औय व्मतीत भें नायी ऩात्र ऩुरुष के चारयबत्रक उध्धाय औय व्मक्तित्िराब भें किमािीर होकय ऩरयतुष्ट 
होनेिारे नायी अहभ ्की िक्ति साभने आती है । 

सॊदबगसूचच् 
कुभाय ए. (2011) जैनेन्द्र के उऩन्द्मासों का भनोविशे्लषणात्भक अध्ममन, अभन प्रकािन, कानऩुय 
भेहेय एस.आय. (2003) कहानीकाय जैनेन्द्र, अन्द्नऩूणाग प्रकािन, कानऩुय 

याल्त ेिी. (एन.ए.) जैनेन्द्र के कथा साहहत्म का भानि भूल्मधभी अनुिीरन, हदल्री अफ तक, नई हदल्री 
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ચારયત્ર ઘડતય ભાટેની કેલણીની દ્ધતત 

 
 

વાંળોધક 

યાભદે. ડી. તળડા 
(એભ.કોભ.એભ.એડ) 

ગજુયાત તલદ્યાીઠ 

ભાગયદળયક 

વનાબાઇ બીંવયા 
પ્રાધ્માક 

તળક્ષણ તલદ્યા ળાખા 
ગજુયાત તલદ્યાીઠ-અભદાલાદ 

 

વાયાાંળ - 

જો કોઈ વ્મક્તત વભાજભાાં અધતન ના તવદ્ધાાંતોનુાં તલશ્રેણ કયે તો તે એવુાં તાયણ 
ભેલે કે લતયભાન કટોકટી એ ચારયત્રના વાંક્રભણ કાડયની કટોકટી છે અને જમાાં સધુી 
તળક્ષણના શતેઓુ તલમલસ્તઓુ અને દ્ધતતઓને મૂભાાંથી જ ફદરલાભાાં નશીં આલ ે
તમાાં સધુી બાયતના નુરુથ્થાનની અેક્ષા યાખી ળકામ નશીં તતકારી નેતાઓ કે વોલો 
દેળ એ દેળની સ્લતાંત્રતા ભાટે ોતાના વલયસ્લનો બોગ આપ્મો છે તેભના સ્લપ્નોન ે
વાચી રદળાભાાં લાાંક આલાભાાં જ જમાયે આણે એટરે કે જૂની ેઢીના ભાણવો જ 
નાાવ થમા છે તમાયે તેજસ્લીતા રશિંભત તનબયમતા ભાનલતા ોતાની પયજ પ્રતમ ે
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વભયણની બાલના તથા વલય વાભાન્મ વોલા તતલો કે વો આ વાંક્રભણના અણીના 
વભમે જરૂયી છે અને ચારયત્રની સ્થાના કયી તેલા આ ગણુ ખીરલલા ભાટે આણા 
ફાકની ભદદ કયીએ આણે આણુાં અંળત ઋણ ણ ચકૂલી ળકીએ સચૂક ળબ્દ 
ચારયત્ર ઘડતય ભાટે કેલણી અને મલૂ્મ તળક્ષણ 

પ્રસ્તાલના 
 વૌપ્રથભ ચારયત્ર ઘડતય ભાટેની કેલણી એટરે આણે શુાં વભજીએ છીએ તે અંગે 
સ્ષ્ટતા કયી રેલી આણા ભાટે જરૂયી છે વૌથી વય બાાભાાં કશીએ તો વો કાંઈ 
વતમ છે તે વલયસ્લ અને વો વશાનભુતૂત અને એકતા નુાં વ ાંલધયન કયી ળકે તે ફધાન ે
ોતાના જીલનભાાં તથા વભાજ જીલનભાાં ભોટો સ્લરૂ આલા ભાટે ખાનદાની લૂયક 
અને રશિંભતબેય રડલાની અને કાભ કયલાની તનખારવતા વાથે તનષ્કટ તનબયમ અન ે
પ્રભાણણક ફનલાની સગુ્રતથત ઈચ્છા એટરે ચારયત્ર ચારયત્રના ચાય રયણાભો છે 
ળાણનો રયભાણ પ્રફ ઈચ્છા નુાં રયભાણ કરુણા અને વાલયતત્રક સ્નેશનુાં 
રયભાણ અને વક્ષભતા કેલામેરા કૌળલ્મ અને અતલયત શ્રભનુાં રયભાણ 

ચારયત્ર ઘડતય ભાટેની કેલણી ની દ્ધતત આણે મલૂ્મ ળબ્દ અંગે થોડુાં તલચાયીએ 
ળૈક્ષણણક તતલજ્ઞાનના વાંદબયભાાં વભજીએ તો ઈચ્છનીમ આદળો અને રક્ષ્મો વો તભેની 
જાતે જ અંતગયત છે અને જમાાં તવદ્ધદ્ધ થામ અથલા વીધી કયલા ભાટે પ્રમતનો શાથ 
ધયલાભાાં આલે તમાયે આણી પ્રતૃતતભાાં વલોતમ ભ તતલો વોને ગણીએ છીએ તેભના 
એક અથલા અનેક કે ફધા જ અંગો પ્રતમે તવદ્ધાાંતો ઊંડો બાલ જગાડે છે તેને આ 
ળબ્દ સ્ળે છે આભ કશીએ તો મલૂ્મ ળબ્દ મૂભતૂ યીતે વ્માખ્માતમત છે 

ચારયત્ર ઘડતય ભાટેની કેલણીના કેટરાક ભશતલના મદુ્દાઓ સ્ષ્ટ કમાય છી કેટરીક 
ફાફતોભાાં આ કયલાનુાં અને નશીં કયલાનુાં એલી ફાફતોભાાં તારીભ તયીકે તળક્ષકનો 
તલચાય કયલાનો નથી વો ધ્માનભાાં યાખવુાં જરૂયી છે એભ કશી ળકામ કે કયલાનુાં અન ે
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નશીં કયલાનુાં એ ફાહ્ય કભયને સ્ળે છે અને ફાહ્ય કભો તેભના મલૂ્મો ભાત્ર આંતરયક 
પ્રેયક અને આંતરયક વબાનતા વાંદબયભાાં જ તાયલે છે વોભાાંથી તે ઉદ્ભલે છે વબાનતાની 
આેરી વાચી ક્સ્થતત કામયના જુદા જુદા સ્લરૂે તેની જાતે અણબવ્મતત થામ અને આ 
કભોભાાંન ુાં પ્રતમકે વાચુાં શોઈ ળકે જમાાં સધુી તેભના પ્રતમનેી ાછ વબાનતાની વાચી 
ક્સ્થતતનુાં જીલાંત આંદોરન શોમ ફીજી ફાજુ તેના ફાહ્ય સ્લરૂભાાં દેખીતી યીતે વાયા 
અને વાચા જણા એલા કેટરાક કભો છે અને છતાાં જો તે વાચા પ્રેયણા પ્રેયકની 
સ્લમાંફૂતતિ અણબવ્મક્તતઓ ન શોમ તો ચારયત્રની દ્રષ્ષ્ટએ તેનો કોઈ મલૂ્મ શોત ુાં નથી એ 
ણ નોંધાત્ર છે કે ચારયત્ર ઘડતય ભાટેની કેલણી વભમત્રકના વભગ્ર ભાખાભાાં 
કોઈ એક ખાવ વાથે જોડી ળકે નશીં દૈતનક જીલનના તભાભ પ્રવાંગો ચારયત્ર ઘડતયના 
આદળોની પ્રાપ્પ્તની લધ ુ નજીક તલદ્યાથીન ે રાલલા ભાટે ઉમોગભાાં રેલા જોઈએ 
એલા પ્રવાંગો ણ ફને જમાયે ફાકો જ ાંગરી આલેગો અને ઉતતૃષ્ટ બાલનાઓ દળાયલ ે
છે અને ઘણીલાય તઓે ફલો ોકાયે છે ફાકોને તેભની ોતાની લપાદાયીઓ અન ે
તભત્રતાની યોજીંદી રડાઈ તો શોમ છે તેની ગાંબી ઉદાવી અને ઇન્વક ઉતવાશને ક્ષણો 
ણ શોમ છે એલા પ્રવાંગો શોમ છે જમાયે ફાકો ખીજાઈ ળકે ચીડીમા ફને અન ે
શલા શડતા ય ઉતયે આ ફધા જ પ્રવાંગો ચારયત્ર ઘડતય ભાટેની કેલણીના જ 
પ્રવાંગો છે ફાકોભાાં વાચી પ્રગતતનો મો્મ અથય શુાં છે તે અંગેની જાગતૃત રાલલા 
વતમને પ્રકાળ શુાં છે તે દળાયલલા ભાટે તળક્ષકે આ ફધા જ પ્રવાંગો નો ધીયજ અને ખાંત 
થી ઉમોગ કયી ળકે છે એ ણ નોંધવુાં જરૂયી છે કે ચારયત્ર ઘડતય ભાટે તળક્ષકની 
પ્રરક્રમાભાાં તળક્ષકનુાં ચારયત્ર વલોતમ ભ ભશતલ ધયાલે છે આભ તળક્ષકો ાવે એક લધ ુ
ચોક્કવ ભતૂભકા ની અેક્ષા યાખલા ભાટે જરૂયી છે આ ભતૂભકા વાયી યીતે અદા કયલા 
ભાટે વો પ્રતમક્ષ યીતે અધ્મમન અધ્માન પ્રરક્રમાભાાં કામય વાથે સવુ ાંગત છે તે શુાં ભે 
બયુું વાડાનનુાં તભતશ્રત ઈચ્છા રશિંભત કે એક લાક્યતા કરુણા અને તલતલધ પ્રકાયની 
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ક્ષભતા નુાં વ ાંલધયન કયલા તેભજ તનમાંત્રણના ાઠો ળીખલલા તળક્ષકોએ તેભની જાતે જ 
પ્રેયણા અનબુલી જોઈએ 

વો રયલતયનની આણે કલ્ના કયલી જોઈએ તેણે આણી લતયભાન યીક્ષા 
વ્મલસ્થાભાાં મૂભતૂ પેયપાયની દયખાસ્ત ણ કયલી જોઈએ આણી યીક્ષા 
દ્ધતતના અવાંખ્મ અતનચ્છનીમ ાવાઓ ઉયાાંત એક કે વોને આણે મલૂ્મ તલયોધી 
કશી ળકીએ છીએ તે ભાટેનુાં ખાવ કયીને કાયણભતૂ છે તેલી વદૃ્ધદ્ધ વો યીક્ષા વાય 
કયલાનો અને દલી પ્રાપ્ત કયલાનો શતે ુ તળક્ષણનો છે એ ખ્મારને ફક્ષે છે આ 
ખ્મારની ટક્કય ઝીરલા અને આણી યીક્ષા દ્ધતતઓભાાં કેટરાક પેયપાયો દાખર 
કયલા કે વોનાથી ળૈક્ષણણક પ્રરક્રમા તળક્ષણના મો્મ શતેઓુ યચસુ્તણે લગી ળકે વો 
ચારયત્ર ઘડતયને કેન્દ્રના સ્થાને આે ચારયત્ર ઘડતય ભાટેની કોઈ ણ અથયણૂય 
કેલણી ની જરૂયી ળયત છે યીક્ષા દ્ધતતઓભાાં મૂભતૂ થી રયલતયન 

કેટરીક લાય દરીર કયલાભાાં આલે છે કે કોઈ એક ખાવ અને તલતળષ્ટ તલમ કે વોન ે
આણે નૈતતક તળક્ષણ અથલા નીતતળાસ્ત્ર અથલા મલૂ્મ તળક્ષણ એનુાં નાભ આી 
ળકીએ તેના કયતાાં અવાંખ્મ તલમોની વાધન ભતૂતા દ્વાયા મલૂ્મો વૌથી લધ ુવાયી 
યીતે ળીખલી ળકામ આ ખ્માર ાછ તનળાન એક ભશાન ફ છે અને આણ ે
તયત જ વન્ભાન થઇ ળકીએ કે આણી ાવે તલતલધ તલમોના અભ્માવોનો તલચાય 
લૂયક તૈમાય કયેરો કામયક્રભ શોલો જોઈએ કે વો ચારયત્ર ઘડતય ભાટે જરૂયી વાધન 
વાભગ્રી તેના તલમલસ્ત ુઅને દ્ધતત ફાંનનેા સ્લાબાતલક ણે યૂી ાડી 
વભાન- 

ચારયત્ર ઘડતય ભાટેની કેલણીની ખાનગી ફાફત એ છે કે વો યીતે તળક્ષક તેને 
ોતાના ચારયત્ર અને જ્ઞાનની પ્રાયાંબ ગતાના ઉદાશયણ દ્વાયા તલદ્યાથીઓભાાં ળોધની 
પ્રેયણા જગાડી ળકે કે વો વ્મક્તતગત અને વાભા વામદુાતમક જીલનભાાં ચારયત્રના લધ ુ
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ભશતલને સવુ ાંગત છે ોતાની જાતના મલૂ્મોને મતૂય સ્લરૂ આીને જ તળક્ષક 
તલદ્યાથીઓભાાં મલૂ્મો ખયેખય યીતે પ્રવયાલી ળકે ચારયત્ર ઘડતય ભાટેની કેલણીના 
વાંદબયભાાં તળક્ષકની ભતૂભકા ય લધ ુબાય મકૂલા એ વભજવુાં જોઈએ કે કેલણી એ 
વભાજની ેટા વ્મલસ્થા છે અને તેથી ચારયત્ર ઘડતયના શતેભુાાં પ્રાણ યૂલા ભાાં અન ે
ટેકો આલાભાાં વભાજની ભતૂભકા ણ ભશતલની છે. 
વાંદબય સણૂચ – 

1 . ણફતનચાંદ્ર લૈષ્ણલ(વાંાદક),ભાનલતધકાય ,નલવર્જન બ્બ્રકેળન,અભદાલાદ. 
2. ડો.યભેળ એચ. ભકલાણા,ાંચામતી યાજ અને ભાનલાતધકાયો, ાશ્વ 
બ્બ્રકેળન,અભદાલાદ. 
3. ડો.વીતાયાભ દેળમખુ, મલૂ્મ તળક્ષણ,  યતુનલતવિરટ ગ્રાંથ તનભાયણ ફોડય, ગજુયાત 
યાજમ, અભદાલાદ. 
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નલભાાં ધોયણના અંગે્રજી વ્માકયણના વાંરદત Tense ’ ( કા ) એકભના અધ્માન 
ભાટે  

દ્રશ્મ-શ્રાવ્મ કામયક્રભની વાંયચના અને તનેી અવયકાયકતા 
 

વાંળોધક 

ઘનશ્માભબાઈ એવ. બીર 

(એભ.એ.એભ.એડ્.,જીવેટ) 

ગજુયાત તલદ્યાીઠ 

ભાગયદળયક 

વનાબાઇ બીંવયા 
પ્રાધ્માક 

તળક્ષણ તલદ્યા ળાખા 
ગજુયાત તલદ્યાીઠ-અભદાલાદ 

 
 
 

વાયાાંળ - 

વાયાાંળ પ્રસ્તતુ અભ્માવનો શતે ુાલય ોઈન્ટ પે્રઝન્ટેળનભાાં દ્રશ્મ - શ્રાવ્મ કામયક્રભ અને વ્માખ્માન 
દ્ધતત દ્વાયા અધ્માન કામયથી તલદ્યાથીઓની ળકૈ્ષણણક તવદ્ધદ્ધ ય થતી અવય ચકાવલાનો શતો. 
વાંળોધન વભસ્માના તલમભાાં અંગ્રેજી વ્માકયણના ' Tense ' એકભના અધમાન ભાટે દ્રશ્મ - 
શ્રાવ્મ કામયક્રભની યચના કયી શતી . વો તલમ તજજ્ઞોના ભાગયદળયન શઠે યચામો શતો . પ્રમોજકે 
પ્રસ્તતુ અભ્માવના પ્રમોગના અભર ભાટે યાજકોટ ળશયેની નોફર ળૈક્ષણણક વાંતુરભાાં અભ્માવ 
કયતા ધોયણ નલના તલદ્યાથીઓને પ્રમોગાત્ર તયીકે વાંદ કમાય શતા . પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં સ્લતાંત્ર 
ચરને ફે કક્ષાઓ શતી . અશીં પ્રમોગ ભાટે તલદ્યાથીઓની આકક્સ્ભક યીતે વાંદ કયીને ફે જૂથભાાં 
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લશચેલાભાાં આવ્મા શતા . આભ ળાાભાાં પ્રામોણગક અને તનમાંતત્રત જૂથોની યચના કયી પ્રમોગનુાં 
અભરીકયણ શાથ ધયલાભાાં આવ્ય ુ શત ુાં . પ્રમોગના અભર ફાદ ાત્રોન ે ઉતમ યકવોટી આલાભાાં 
આલી શતી . પ્રમોગના અભર ફાદ તળક્ષક તનતભિત કવોટી દ્વાયા ભેલેરા પ્રાપ્તાાંકો વાંખ્માતભક 
સ્લરૂની ભારશતી શતી. ઉતમ યકવોટી યના પ્રાપ્તાાંકોની અંકળાસ્ત્રીમ પ્રયકુ્તત ટી - કવોટી થૃક્કયણ 
પ્રયકુ્તત દ્વાયા ળૈક્ષણણક તવદ્ધદ્ધનુાં થૃક્કયણ કયુું શત ુાં . પ્રાપ્ત થમેર વાંખ્મા સ્લરૂની ભારશતીનુાં SPSS 

દ્વાયા થૃક્કયણ કયલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં. પ્રમોગના અંતે તળક્ષક તનતભિત કવોટી યની પ્રામોણગક જૂથની 
વયાવયી 21.93 અને તનમાંતત્રત જૂથની વયાવયી 18.87 શતી તથા પ્રામોણગક જૂથનુાં પ્રભાણતલચરન 
21.93 અને તનમાંતત્રત જૂથનુાં પ્રભાણતલચરન 18.87 શત ુાં. વાયણી યથી ટી-મલૂ્મ 3.003 જોલા 
ભેર શત ુાં વો 0.001 કક્ષાએ વાથયક શત ુાં.અંકળાસ્ત્રીમ થૃક્કયણને અંતે પ્રાપ્ત રયણાભો યથી 
ઉતકલ્નાની ચકાવણી કયી શતી . 
પ્રસ્તાલના 
 ૨૧ ભી વદી જમાયે ટેતનોરોજજના યગુ તયીકે ઓખામ છે તમાયે તલશ્વ વાથે જોડાઈ યશલેા ભાટે 
ભનષુ્મએ ટેતનોરોજજ વાથે કદભ ભેલલા ડળે . વભગ્ર તલશ્વ અને જ્ઞાનવાંચાયણની પ્રાપ્પ્ત કયલા 
ટેતનોરોજજનો વશાયો રઈ યહ્યો છે . તલશ્વ અતમાયે ઝડથી ફદરાઈ યહ્ુાં છે . ભાણવની જીંદગીના 
વો લયભાાં વોટરો ફદરાલ નશી આવ્મો શોમ તેટરો ફદરાલ છેલ્રા લીવ લયભાાં આવ્મો છે અને 
બતલષ્મભાાં ટેતનોરોજજના વશાયે તલશ્વ કમાાં શળે તેની કલ્ના કયલી ણ મશુ્કેર છે . તળક્ષણ કે્ષત્રભાાં 
આલેરી ટેતનોરોજજ યગેુ વભગ્ર તળક્ષણ જગતને એક કયુું છે . તેભાાં અખફાય , વાભતમક , યેરડમો , 

ટેણરતલઝન , કમ્પપ્યટૂય લગેયે જ્ઞાનવાંચાયણ ભાટે અતત અવયકાયક વાધનો છે . તેભાાં ણ આજના 
વભમભાાં કમ્પપ્યટૂય એ ળાા તળક્ષણનુાં હૃદમ ગણાલી ળકામ આથી કમ્પપ્યટૂય ય આધારયત કામયક્રભ 
તૈમાય કયી તલદ્યાથીઓને તલમલસ્તનુ ુાં અધ્માન કયાલલાભાાં આલે તો તલદ્યાથીઓનુાં અધ્મમન 
અવયકાયક ફનાલી ળકામ . લતયભાન તળક્ષણભાાં ઘણા દોો જણામ છે . આ દોો ભશદ્દઅંળે 
લગયતળક્ષણની અવયકાયકતાને આતધન છે . તેના તનયાકયણ અથે ટેતનોરોજજ આતળલાયદ રૂ તનલડી 
છે . ફાકને ફહુભાધ્મભની ભદદથી ળીખલલાભાાં આલે તો તે રાાંફા વભમ સધુી તેની સ્મતૃત ય 
યશ ેછે . તે ફાફતના આધાયે પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં તલદ્યાથીઓને કરઠન રાગતો અંગે્રજી વ્માકયણનો ‘ 
Tense ' ( કા ) મદુ્દાને દ્રશ્મ - શ્રાવ્મ કામયક્રભની ભદદથી ળીખલાનો પ્રમાવ કયલાભાાં આવ્મો 
શતોવ ભાન- 
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ચારયત્ર ઘડતય ભાટેની કેલણીની ખાનગી ફાફત એ છે કે વો યીતે તળક્ષક તેને ોતાના ચારયત્ર 
અને જ્ઞાનની પ્રાયાંબ ગતાના ઉદાશયણ દ્વાયા તલદ્યાથીઓભાાં ળોધની પે્રયણા જગાડી ળકે કે વો 
વ્મક્તતગત અને વાભા વામદુાતમક જીલનભાાં ચારયત્રના લધ ુભશતલને સવુ ાંગત છે ોતાની જાતના 
મલૂ્મોને મતૂય સ્લરૂ આીને જ તળક્ષક તલદ્યાથીઓભાાં મલૂ્મો ખયેખય યીતે પ્રવયાલી ળકે ચારયત્ર 
ઘડતય ભાટેની કેલણીના વાંદબયભાાં તળક્ષકની ભતૂભકા ય લધ ુબાય મકૂલા એ વભજવુાં જોઈએ કે 
કેલણી એ વભાજની ેટા વ્મલસ્થા છે અને તેથી ચારયત્ર ઘડતયના શતેભુા ાં પ્રાણ યૂલા ભાાં અને 
ટેકો આલાભાાં વભાજની ભતૂભકા ણ ભશતલની છે. 
શતેઓુ   
 ૧ . નલભાાં ધોયણના અંગ્રેજી વ્માકયણના ‘ Tense ' ( કા ) એકભના અધ્માન ભાટે દ્રશ્મ 
-   શ્રાવ્મ કામયક્રભની વાંયચના કયલી .  
 ૨ . નલભાાં ધોયણના અંગ્રેજી વ્માકયણના ‘ Tense ’ ( કા ) એકભ ભાટે દ્રશ્મ - શ્રાવ્મ 
દ્ધતત   અને વ્માખ્માન દ્ધતતની અવયકાયકતા તાવલી 
ઉતકલ્નાઓ- 
વાંળોધન ઉતકલ્ના  

1. વ્માખ્માન દ્ધતત દ્વાયા અધ્મમન ાભેરા તલદ્યાથીઓની ઉતમ ય કવોટી યની 
ળૈક્ષણણક તવદ્ધદ્ધ પ્રાપ્તાાંકોના વયેયાળ અંકો કયતા દ્રશ્મ  - શ્રાવ્મ કામયક્રભ દ્વાયા 

અધ્માન કયેર તલદ્યાથીઓની ળૈક્ષણણક તવદ્ધદ્ધના પ્રાપ્તાાંકોના વયેયાળ અંકો વાથયક 
તપાલત શળે  .  

2. દ્રશ્મ  - શ્રાવ્ મ કામયક્રભ દ્વાયા અધ્માન ાભેરા તલદ્યાથીઓની ઉતમ ય કવોટીના 
પ્રથભ અભરીકયણ અને ફીજા અભરીકયણને અંતે પ્રાપ્ત તવદ્ધદ્ધ પ્રાપ્તાાંકોની 
વયાવયીઓ લચ્ચે  વાથયક તપાલત શળે . 

 

શનૂ્મ ઉતકલ્નાઓ  
1. વ્માખ્માન દ્ધતત દ્વાયા અધ્માન ાભેરા તલદ્યાથીઓની ઉતમ ય કવોટી યની 

ળૈક્ષણણક તવદ્ધદ્ધના પ્રાપ્તાાંકોની વયેયાળ કયતા દ્રશ્મ - શ્રાવ્મ કામયક્રભ દ્વાયા અધ્માન 
કયેર તલદ્યાથીઓની ળૈક્ષણણક તવદ્ધદ્ધના પ્રાપ્તાાંકો લચ્ચે વાથયક તપાલત નશીં શોમ . 
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2. દ્રશ્મ - શ્રાવ્મ કામયક્રભ દ્વાયા અધ્માન ાભેરા તલદ્યાથીઓના ઉતમ ય કવોટીના પ્રથભ 
અભરીકયણ અને ફીજા અભરીકયણને અંતે પ્રાપ્ત તવદ્ધદ્ધ પ્રાપ્તાાંકોની વયાવયીઓ 
લચ્ચે વાથયક તપાલત નશીં શોમ . 

અભ્માવભાાં વભાતલષ્ટ ચરો- 
 સ્લતાંત્ર ચર- અધ્માન દ્ધતત- ફે કક્ષાઓ 

      કક્ષા -૧ : દ્રશ્મ - શ્રાવ્મ કામયક્રભ  
      કક્ષા ૨ : વ્માખ્માન દ્ધતત 

 યતાંત્ર ચર - પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં યતાંત્ર ચર ળૈક્ષણણક તવદ્ધદ્ધ શતી અને તળક્ષક યણચત 
કવોટી  ૫૨ ના પ્રાપ્તાાંકો સ્લરૂે ળૈક્ષણણક તવદ્ધદ્ધ શતી 
વ્માતલશ્વ અને નમનૂો 
 પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં વ્માતલશ્વ યાજકોટ જજલ્રાની ગજુયાતી ભાધ્મભની ભાધ્મતભક ળાાઓભાાં 
ધોયણ નલના ળૈક્ષણણક લય ૨૦૧૮-૧૯ દયતભમાન અભ્માવ કયતા તલદ્યાથીઓનો વભાલેળ કયલાભાાં 
આવ્મો શતો. 
પ્રસ્તતુ વાંળોધનભાાં દ્રશ્મ - શ્રાવ્મ કામયક્રભ દ્વાયા અધ્માન કામયની અવયકાયકતાનો અને યાંયાગત 
દ્ધતત દ્વાયા અધ્માન કામયની તરુના કયલાની શોમ તેથી વભગ્ર પ્રમોગ ફે તફક્કાભાાં શાથ 
ધયલાભાાં આવ્મો શતો . ૧ . પ્રમોગની અજભાળ ભાટેનો નમનૂો ય .. પ્રમોગના નુયાલતયન ભાટેનો 
નમનૂો પ્રમોગની અજભામળ ભાટેનો નમનૂો , પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં પ્રમોગની અજભામળ ભાટે 
તલલેકાનાંદ શાઈસ્તરૂના ધોયણ નલના તલદ્યાથીઓની આકક્સ્ભક યીતથી ( ણચઠ્ઠી દ્વાયા ) ફે લગો વાંદ 
કયલાભાાં આવ્મા શતા . આ ફાંને ૈકી પ્રતમેક લગયજૂથને કઈ દ્ધતતથી અધ્માન કયાલવુાં તે નક્કી 
કયલા ભાટે આકક્સ્ભક યીતથી ( ણચઠ્ઠી ) દ્વાયા ફે ણચઠ્ઠીઓભાાંથી એક ણચઠ્ઠી ઉાડી તેના દ્વાયા નીચ ે
મજુફનો તનણયમ કયલાભાાં આવ્મો શતો . 
 

જૂથ - અ : દ્રશ્મ - શ્રાવ્મ કામયક્રભ દ્વાયા અધ્માન ( પ્રામોણગક જૂથ ) જૂથ - ફ : યાંયાગત 
દ્ધતત દ્વાયા અધ્માન ( તનમાંતત્રત જૂથ ) ફાંને જૂથ આકક્સ્ભક યીતે વાંદ ાભેરા શતા તેભજ ફાંને 
જૂથભાાં ાત્રોની વાંખ્મા વભાન શતી . તલલેકાનાંદ શાઈસ્તરૂભાાં નલભાાં ધોયણના તલદ્યાથીઓની 
આકક્સ્ભક યીતે વાંદગી કયલાભાાં આલેર શતી . વાંદ કયામેરા જૂથ - અભાાં ાત્રોની વાંખ્મા ૩૦ 
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શતી . તેઓને દ્રશ્મ - શ્રાવ્મ કામયક્રભ દ્વાયા અધ્માન કયાલલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં . જમાયે તે જ કરાવભાાં 
વાંદ થમેરા જૂથ – ફ ભાાં ાત્રોની વાંખ્મા ૩૦ શતી . તેઓને યાંયાગત દ્ધતત દ્વાયા અધ્માન 
કયાલલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં ઉકયણ  
પ્રમોજકે નલભાાં ધોયણના ‘ Tense ’ એકભ ય ઉતમ ય કવોટીની યચના કયી શતી . 
ભારશતીનુાં એકત્રીકયણ  
પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં દ્રશ્મ - શ્રાવ્મ કામયક્રભ દ્વાયા અધ્માનની અવયકાયકતા તલદ્યાથીઓની ળૈક્ષણણક 
તવદ્ધદ્ધના વાંદબયભાાં ચકાવલાની શતી . આ ભાટે પ્રમોગ અને પ્રમોગના નુયાલતયન દયતભમાન 
પ્રામોણગક જૂથને દ્રશ્મ - શ્રાવ્મ કામયક્રભ દ્વાયા અને તનમાંતત્રત જૂથને વ્માખ્માન દ્ધતત દ્વાયા વભાન 
અધ્માન કયાલલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં . 15 તાવના વભગ્ર પ્રમોગભાાં પ્રામોણગક કામયને અંતે ફાંને જૂથના 
તલદ્યાથીઓને અંગ્રેજી તલમના વ્માકયણના Tense એકભની કવોટી આલાભાાં આલી શતી . આ 
કવોટી ય તલદ્યાથીઓએ ભેલેરા પ્રાપ્તાાંકો તેના તવદ્ધદ્ધ પ્રાપ્તાાંકો શતા .પ્રમોજકે પ્રસ્તતુ અભ્માવ 
૩૦ ગણુની તળક્ષક યણચત કવોટી યચી શતી . આ કવોટીની અજભામળ ફાદ કવોટીના પ્રશ્નોના 
પ્રતતચાયોનુાં ગણુાાંકન કયી ઉતમ યત્રોની ચકાવણી કયી શતી . દયેક વાચા ઉતમ ય ભાટે એક ગણુ અને 
ખોટા ઉતમ ય ભાટે શનૂ્મ ગણુ આલાનુાં નક્કી કયાયુાં શત ુાં . આ કવોટીભાાં લધભુાાં લધ ુ૩૦ ગણુ અને 
ઓછાભાાં ઓછા શનૂ્મ ગણુ ભે તેલી ગણુાાંકન મોજના તૈમાય કયાઈ શતી . આ ગણુાાંકન મોજનાનો 
ઉમોગ કયી કવોટી યના નમનૂાના ાત્રોએ આેર પ્રતતચાયોનુાં આંક સ્લરૂ ગણુાાંકન કયલાભાાં 
આવ્યુાં શત ુાં . 
ભારશતીનુાં એકત્રીકયણ-  
પ્રમોગના અભર ફાદ તળક્ષક તનતભિત કવોટી દ્વાયા ભેલેરા પ્રાપ્તાાંકો વાંખ્માતભક સ્લરૂની ભારશતી 
શતી . આભ , પ્રસ્તતુ વાંળોધનની પ્રાપ્ત ભારશતી અંતયાર ભાન કક્ષા શતી .  
થૃક્કયણની પ્રતલતધ 

પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં પ્રાપ્ત થમેર વાંખ્મા સ્લરૂની ભારશતીનુાં SPSS દ્વાયા નીચે મજુફ વાંખ્માતભક 
થૃક્કયણ કયલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં. પ્રમોગના અભર ફાદ ફાંને ળાાભાાં ફાંને જૂથના ાત્રોની 
ઉતમ યકવોટી રેલાભાાં આલી શતી. ફાંને જૂથના તલદ્યાથીઓના ઉતમ યકવોટી યના પ્રાપ્તાાંકોની વયાવયી 
, પ્રભાણતલચરન અને ટી - ગણુોતમ ય ળોધલાભાાં આવ્મા શતા અને પ્રાપ્ત ભારશતી યથી પ્રામોણગક 
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જૂથ અને તનમાંતત્રત જૂથના તલદ્યાથીઓની ળૈક્ષણણક તવદ્ધદ્ધ લચ્ચેના તપાલતની ચકાવણી કયલાભાાં 
આલી શતી. 
પ્રમોગ દયતભમાન અધ્માન ધ્ધતત અને જૂથ અનવુાય ાત્રોની વાંખ્મા,વયાવયી,પ્રભાણતલચરન 
અને ટી-મલૂ્મ  
અધ્માન 
ધ્ધતત  

જૂથ ાત્રોની 
વાંખ્મા   

વયાવયી  પ્રભાણતલચરન ટી-મલૂ્મ 

PPT દ્વાયા 
અધ્માન  

જૂથ -૧ 30 21.93 4.44  
 
 

3.003 વ્માખ્માન 
ધ્ધતત દ્વાયા 
અધ્માન  

જૂથ -2 30 18.87 3.91 

 

વાયણીનુાં  અલરોકન કયતાાં જણામ છે કે પ્રમોગના અંતે તળક્ષક તનતભિત કવોટી યની પ્રામોણગક 
જૂથની વયાવયી 21.93 અને તનમાંતત્રત જૂથની વયાવયી 18.87 શતી તથા પ્રામોણગક જૂથનુાં 
પ્રભાણતલચરન 21.93 અને તનમાંતત્રત જૂથનુાં પ્રભાણતલચરન 18.87 શત ુાં. વાયણી યથી ટી-મલૂ્મ 
3.003 જોલા ભેર શત ુાં વો 0.001 કક્ષાએ વાથયક શત ુાં. 
અભ્માવના તાયણો  

1. ધોયણ નલના અંગ્રેજી વ્માકયણના ' Tense ' એકભ ભાટે દ્રશ્મ  - શ્રાવ્મ 
કામયક્રભ વ્માખ્માન દ્ધતતની તરુનાભાાં અવયકાયક યહ્યો શતો  .. .  

2. દ્રશ્મ  - શ્રાવ્મ કામયક્રભ દ્વાયા અધ્માન કયનાય તલદ્યાથીઓની ળૈક્ષણણક તવદ્ધદ્ધ 
વ્માખ્માન દ્ધતત દ્વાયા કયાલલાભાાં આલેર અધ્માન કયતા ઊંચી શતી 

ળૈક્ષણણક પણરતાથો  
1. તળક્ષણભાાં નાતલન્મ રાલલા લગયખાંડભાાં ાલય ોઈન્ટ પે્રઝન્ટેળન કામયક્રભનો 

ઉમોગ કયી ળકામ  .. . 
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2. કોઈ તજ્ઞ દ્વાયા તૈમાય કયામેર PPT કામયક્રભ  )દ્રશ્મ  - શ્રાવ્મ કામયક્રભ  (નો 
રાબ અન્મ તળક્ષક ભેલી અને અધ્માનભાાં તેભજ ઉચાયાતભક કામયભાાં 

તેનો તલતનમોગ કયી ળકે છે  .  

3. તલદ્યાથીઓની આતયુતા વાંતોલા ભાટે આ પ્રકાયે થત ુાં અધ્મમન અવયકાયક 
યૂલાય થઈ ળકે  . 

4. ળાાભાાં જમાાં તળક્ષકો યૂતા પ્રભાણભાાં ન શોમ તમાાં PPT કામયક્રભ - દ્રશ્મ  - 
શ્રાવ્મ  કામયક્રભ ઉમોગી યૂલાય થઈ ળકે 

 

વાંદબય સણૂચ – 

અંફાવણા , એ . ડી . ( ૨૦૦૨ ) . ઈન્સ્રકળન અલ્ટીભીરડમા ાલયોઈન્ટ પે્રઝન્ટેળન . યાજકોટ : 
વૌયાષ્ર યતુનલતવિટી . 
ઉચાટ , ડી . એ . ( ૧૯૯૯ ) . તળક્ષણ વાંગ . યાજકોટ : તળક્ષણળાસ્ત્ર બલન , વૌયાષ્ર યતુનલતવિટી .  
ઉચાટ , ડી . એ . ( ૨૦૦૦ ) . વાંળોધનની તલતળષ્ટ દ્ધતતઓ . યાજકોટ : વૌયાષ્ર યતુનલતવિટી .  
ઉચાટ , ડી . એ . ( ૨૦૦૪ ) . ભારશતી ય વાંળોધન વ્મલશાયો . યાજકોટ : વૌયાષ્ર યતુનલતવિટી .  
ઉચાટ , ડી . એ . ( ૨૦૦૯ ) . તળક્ષણ અને વાભાજજક તલજ્ઞાનભાાં વાંળોધનનુાં દ્ધતતળાસ્ત્ર . યાજકોટ : 
તળક્ષણળાસ્ત્ર બલન , વૌયાષ્ર યતુનલતવિટી .  
દેવાઈ , એચ . જી . અને કે . જી . દેવાઈ ( ૧૯૯૭ ) . વાંળોધન દ્ધતતઓ અને પ્રતલતધઓ ( છઠ્ઠી 
આવતૃતમ  ) . અભદાલાદ : યતુનલતવિટી ગ્રાંથ તનભાયણ ફોડય , ગજુયાત યાજમ .  
તનમાભકશ્રી , ગજુયાત યાજમ ( ૨૦૧૭ ) . અંગે્રજી ાઠયસુ્તક ધોયણ -૯ . ગાાંધીનગય : ગજુયાત 
યાજમ ળાા ાઠયસુ્તક ભાંડ .  
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Abstract 

Technology has changed the way we live, the way we work, what we do for a living, how we 

live and even how we think. Just look around any home, any office, any workplace. Technology 

is there driving trucks, building cars, operating washing machines, delivering the news, helping 

us access information about almost anything through the internet. 

While technology has affected every aspect of our social, educational, cultural, personal and 

economic life, understanding the future needs of students in education is not appropriate for 

technology neglect. Need new skills and new information sources to gain technical expertise for 

future teacher education. The value of any information can only be understood when it is 

according to our ratings. Technology has made it easy to access information and made it difficult 

without skill. Technology is best used as one component in a broad-based reform effort. 

Teachers must be adequately trained to use technology. Teachers may need to change their 

beliefs about teaching and learning. Technological resources must be sufficient and accessible. 

Effective technology use requires long-term planning and support. Technology should be 

integrated into the curricular and instructional framework. Trainer Teacher's Use of Software: 

Worl processing, Spreadsheet, Database, Clipart, Graphics, Desktop Publishing, Integrated 

work, Poster Publisher, Electronic Board or LCD Projector or Multimedia Projector, Power 

point, MS Access and Excel, MS Word /Text Analyzer,Puzzle Generator, Appointment Book, 
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Authoring system Teacher Utility Programs: Electronics Grade Book, Test Authoring or 

Generators, Text Analysis Program, Puzzle Generators, Appointment Book or Planner. 

 

Introduction 

Technology has changed our lifestyle, the way we work, how to do it, how to live, and how we 

live, and how we think. Look at any home, any office, any workplace, and there is a crease in 

technology. Helps us access almost any kind of information through the internet. While 

technology has affected every aspect of our social, educational, cultural, personal and economic 

life, understanding the future needs of students in education is not appropriate for technology 

neglect. Need new skills and new information sources to gain technical expertise for future 

teacher education. A lot of questions can be found in the training using a tablet computer or other 

mobile device. It gives the opportunity to produce the necessary information and knowledge. 

Many skills will need to be developed to learn how to find, create and construct information 

related to relevant topics. We have to be able to find out how to search without the direct 

instruction from various blogs, Face book, YouTube etc. It is possible by Internet technology. 

To learn how to use technology to develop student groups and group teaching skills in education. 

As the team-based work in the industry makes more work easier, this skill becomes more 

important. In schools, we are able to find the course without the direct instruction. 

How You Learned Through Technology 

We are aware of the technology that has given you more information. We must have the 

knowledge of how useful it is. But if you do not understand it, then there may be strange 

happenings, but you cannot get the content according to your feedback. The possibility of 

direction may increase, Hallucination also increases and non-essential information is collected. 
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The value of any information can only be understood when it is according to our ratings. 

Technology has made it easy to access information and made it difficult without skill. If we do 

not allow the clear evolution of technological skills in the training, students cannot be prepared 

to live properly and work in a new technologically based world, their lack of education will harm 

them and the rest of us. 

The role of technology has become important for the efficiency and effective use of knowledge 

and skills in education. Due to the increase in the knowledge and use of the teacher due to 

technology, students are more influenced. As a result, the direct use of educational technology in 

education has become inevitable. It is undoubtedly sure that the direction of future education will 

determine the educational technology. 

Learning with technology 

According to Siddiqui, In Today’s world, computer-based technology is not a frill, but an 

important component of any modern curriculum. The term technology can be used to mean very 

wide variety of things, from computers to pencils.Students use the technology as a resource to 

help them develop higher order thinking, creativity, research skills, and so on. Generally, more 

advanced technology is involved in learning with.These factors, which repeatedly appear in the 

Education as crucial elements for successfully using technology, include the following: 

 Technology is best used as one component in a broad-based reform effort. 

 Teachers must be adequately trained to use technology. 

 Teachers may need to change their beliefs about teaching and learning. 

 Technological resources must be sufficient and accessible. 

 Effective technology use requires long-term planning and support. 

 Technology should be integrated into the curricular and instructional framework. 

Trainer Teacher's Use of Software 
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 Worl processing - To type classified documents. 

 Spreadsheet - Changes in the Statistics or words in the required documents. 

 Database -Information maintenance Contextual About the issues of the students or the syllabus. 

 Clipart -Add an example for a presentation any special details or of the situation graphical. 

 Graphics - To automatically prepare tie the expected Shape or picture.  

 Desktop Publishing - To prepare Attractive and interesting Fast running animals, Vehicles, 

Airplane etc.  And to present it as per the requirement. 

 Integrated `work`- Ability to attach Compiled of Word Processing, Spreadsheets, Database and 

graphics. 

 Poster Publisher - An instant search of reference information: Atlas, Encyclopedia, 

Dictionary. 

 Electronic Board or LCD Projector or Multimedia Projector -Introducing information for 

the whole class. 

 Power point -Textbooks and graphic representations for computer projection. 

 MS Access and Excel - Student's reading capability, professionalism, the numerical skills 

assurance 

 MS Word /Text Analyzer - Verify the level of difficulty of the given reading exercise 

 Verify the level of difficulty of the given read of assignment  

 Puzzle Generator -Construct word puzzles from the words of the lesson. 

 Appointment Book - TO maintain an appointment calendar 

 Authoring system – Generate computer Lesson Plan. 

Application of Internet 

According to Shah D B, The Internet can powerfully extend your ability to find, manage and 

share information. The following sections provide references to client application software, and 

descriptions of the main features and capabilities of each Internet application: Web browsers:  
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 Mozilla: Firefoxal so has developed a suite of basic Internet applications. 

 Arachne: A graphical full screen web browser for DOS computers. 

 Lynax: A venerable web browser for character mode terminals without graphics. 

Originally  

 developed at the University of Kansas Academic Computer Services Distributed 

Computing Group. 

 NeoPlanet:  Integrates several Internet applications together, including a browser, email, 

and chat. 

 NetCaptor:  A user –friendly browser built on top of internet Explorer. 

 Opera : Small, fast, customizable application. 

Teacher Utility Programs  

 Electronics Grade Book - Keep records Achievement of work Student's 

 Test Authoring or Generators - Formation of measurements of Tests, Questions, and 

Assessments. 

 Text Analysis Program - To determine the adequacy of the level of reading material 

 Puzzle Generators -Word knit Puzzles Creating Activities. 

 Appointment Book or Planner - Electronic Appointment Book, Reminder letter. 
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