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अमुखम ् 

रािरिय-पाठ्यचयाायााः  रूपरेखा (2005) ज्ञापयित यत ् बालकानाां ििद्यालयीयां जीिनां बाह्य-जीिनेन सह योजनीयम ् । ाऄयां 

िसद्धान्ताः पसु्तकीयस्य ज्ञानस्य तस्य न्यायस्य ििपरीताः ाऄिस्त यस्य प्रभाििशात ्ाऄस्माकां  व्यिस्था ाऄद्याििधाः ििद्यालयस्य 

गहृस्य च मध्ये ाऄन्तरालां किपपतिती । नूतनायाां रािरिय-पाठ्यचयाायाम ्ाअधाररताः पाठ्यक्रमाः पाठ्यपसु्तकािन च  ाऄिस्मन ्

ाअधारभतेू ििचारे िक्रयान्ियनस्य प्रयासाः ाऄिस्त । एतिस्मन ् प्रयासे प्रत्येकां  ििषयां  एकया दृढया िभत्त्या ाअिरणस्य ाऄथ च 

सचूनायााः  सांस्मारणस्य च प्रितेृाः ििरोधाः ाऄिप सिममिलताः ाऄिस्त । ाअशासे यत ् एते ाईपायााः ाऄस्मान ् रािरिय-िशक्षा-नीतौ 

(1986) ििणातानाां बालकेिन्ितानाां व्यिस्थानाां िदिश ाऄत्यिधकां  दरूां याित ्नेरयिन्त ।  

एतस्य प्रयत्नस्य साफपयम ्ाऄधनुा एतिस्मन ् तथ्ये ाअिितम ्ाऄिस्त यत ् ििद्यालयानाम ्ाअचायाााः ाऄध्यापकााः च बालकेभ्याः 

कपपनाशीलानाां गितििधीनाां प्रश्नानाां च साहाय्येन िशक्षणस्य काले स्िस्य ाऄनभुि ाः िचन्तनस्य च ाऄिसरान ् कपपयिन्त ।  

ाऄस्माकम ् एतत ् मन्तव्यां स्यात ् यत ् यिद समयां स्थानां स्ितन्रताां च बालकेभ्याः प्रयच्छामाः  तिहा बालकााः ज्येष् ाः प्रदत्तािभाः 

सचूना-सामग्रीिभाः सह यकु्तत्िा सङ्घष ं च कृत्िा नूतनस्य ज्ञानस्य सजानां कुिािन्त । िशक्षायााः ििििधानाां साधनानाम ् एिञ्च 

स्रोतसाम ्ाऄिहलेनस्य प्रमखुां कारणां पाठ्यपसु्तकां  परीक्षायााः एकमारम ्ाअधारस्य िनमााणस्य प्रििृत्ताः ाऄिस्त । सजानस्य प्रारमभस्य 

च ििकासाथाम ्ाअिश्यकम ् ाऄिस्त यत ् बालकााः िशक्षणस्य प्रिक्रयायाां  सहभािगनाः  सिन्त ाआित ाऄङ्गीकुयुााः ाऄिप च तान ्

सहभािगनाः कुिान्त,ु ते बालकााः ज्ञानस्य िनधााररत-मारायााः ग्राहकााः सिन्त ाआित मतां त्यजन्त ु। 

एते ाईद्दशे्यााः ििद्यालयस्य द िनके जीिने कायाश पयाां च ाऄत्यिधकस्य पररितानस्य याचनाां  कुिािन्त । द निन्दन्याां समय-सारणयाां 

िस्थित-स्थापकत्िां (लचीलापन) तािदिे ाअिश्यकम ् ाऄिस्त याित ् िािषाकस्य कालन्धरस्य िक्रयान्ियने जागरूकता, यताः 

िशक्षणस्य कृते िनयतिदनानाां सङ््या िास्तििकां  रूपां स्िीकुयाात ् । िशक्षणस्य मपूयाङ्कनस्य च ििधयाः ाऄिप एनां ििषयां 

िनधाारियरयिन्त यत ् ाआदां पाठ्यपसु्तकां  ििद्यालये बालानाां जीिनािन मानिसकस्य ाईद्वगेस्य िखन्नतायााः च स्थाने, हषास्य 

िातािरणस्य िनमााण े  िकयता प्रभाििरूपेण चररताथं भििरयित । भारस्य समस्यायााः समाधानाथं पाठ्यक्रमस्य िनमााताराः 

िििभन्नेष ुचरणषे ुज्ञानस्य पनुिनाधाारणस्य समये बालानाां मनोििज्ञानां मनिस िनधाय एिञ्च ाऄध्यापनस्य कृते ाईपलब्धाः समयाः 

िकयान ्ाऄिस्त ाआित एतस्य ििषयस्य ाऄिधानां पूिाापेक्षया ाऄिधकेन सचेतरूपेण करणस्य प्रयासाः कृताः । एषाः प्रयासाः ाआतोऽिप 

गभीरतया स्यात ्एतदथाम ् ाआदां पाठ्यपसु्तकां  िचन्तनस्य ििषयस्य कृते, ाअश्चयास्य कृते, लघषु ुसमहूषे ुिाताालापस्य चचाायााः च 

कृते, हस्ताभ्याां िक्रयामाणानाां गितििधीनाां कृते प्राथिमकताां प्रयच्छित  ।  

रािरिय-श िक्षकानसुन्धान-प्रिशक्षण-पररषद ् एतस्य पसु्तकस्य रचनायााः कृते िनिमातस्य पाठ्यपसु्तक-िनमााण-सिमतेाः पररिमस्य 

कृते कृतज्ञताां प्रकटीकरोित । पररषद ् सामािजक-ििज्ञानम ् ाआित पाठ्यपसु्तकस्य परामशादात-ृसिमतेाः ाऄध्यक्षस्य प्रोफेसर-हरर-

िासदुिेन-महोदयस्य तथा च एतस्य पाठ्यपसु्तकस्य सिमतेाः मु् याः परामशादाताुः नीलाििभट्टाचायास्य ििशषेरूपेण कृतज्ञा 

ाऄिस्त ।  एतस्य पाठ्यपसु्तकस्य ििकासे बहुिभाः िशक्षक ाः योगदानां कृतम,्  एतद ्योगदानां  सफलीकतुं ियां तेषाां प्राचायााणाम ्

ाऄिप कृतज्ञााः स्माः । ियां तािन सिाािण सङ्घटनािन  सांस्थााः च प्रित कृतज्ञााः स्माः ये ाऄस्माकां  स्िस्य सामग्र्या सहयोिगभ्याः  

साहाय्यस्य स्िीकरण ेच ाईदारतापिूाकां  सहयोगां कृतिन्ताः ।  
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  ियां माध्यिमक-िशक्षा-ििभागस्य तथा च ाईच्चिशक्षाििभागस्य मानि-सांसाधन-ििकास-मन्रालय-द्वारा िनयकु्तस्य प्रोफेसर-

मणृाल-मोरी-महोदयस्य ाऄिप च  प्रोफेसर-जी.पी.दशेपाणडे-महोदयस्य ाऄध्यक्षतायाां िनिमातायााः िनरीक्षण-सिमतेाः सदस्यानाां कृते 

ये स्िकीयां मपूयिन्तां समयां सहयोगां च दत्तिन्ताः तेषाां कृते ियां धन्यिादस्य ज्ञापनां कुमााः । व्यिस्थागतानाां परररकाराणाां कृते 

प्रकाशनेष ु च न रन्तयेण तिस्मन ् परररकारे नािीन्यम ्ाअनेतुां समिपाता पररषद ् िटप्पणीनाां परामशाानाां च स्िागतां करररयित, यताः 

भाििसांशोधनेष ुसहायता लभ्येत । 

            

निदेहली        िनदेशकः 

20 निम्बरः 2005              रािरिय-शैििकानुसन्धानं प्रिशिण-पररषद् च 
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पाठ्यपुस्िक-ििकास-सिमििः  

ऄध्यिः, सामािजक-ििज्ञान-पाठ्यपुस्िक-परामशादािृ-सिमििः  

हररिासदुिेनाः, प्रोफेसराः, ाआितहास-ििभागाः, कलकत्ता-ििश्वििद्यालयाः, कोलकाता (ाऄध्यायाः -2) । 

मुख्य-परामशादािा  

शारदा-बालगोपालनाः, ििकासशील-समाज-ाऄध्ययन-पीठम,् िदपली ।  

परामशादािा  

ाऄरििन्दसरदाना, एकलव्य-श िक्षकशोध-निाचार-सांस्थानम,् मध्यप्रदशेाः । 

सदस्याः  

ाऄञ्जिलनरोना, एकलव्य-श िक्षकशोध-निाचार-सांस्थानम,् मध्यप्रदशेाः । 

िदप्ताभोगाः, िनरन्तर-जेंडर-िशक्षा-सन्दभा-समहूाः,सिोदय-ाआन्क्तलेि ाआित, निदहेली ।  

कृरणामनेनाः, रीडर, लेडी-िीराम-कालेज ाआित, िदपलीििश्वििद्यालयाः, िदपली ।  

लितकागपु्ता, परामशादारी, प्रा.िश.िि., रािरिय-श िक्षकानुसन्धानां प्रिशक्षण-पररषद,् निदहेली ।  

एम.िी.िीिनिासनाः, प्रिक्ता, सा.िि.मा..िश.िि., रािरिय-श िक्षकानसुन्धानां प्रिशक्षण-पररषद,् निदहेली । 

मािलनीघोषाः, िनरन्तर-जेंडर-िशक्षा-सन्दभा-समहूाः, सिोदय-ाआन्क्तलेि,  निदहेली । 

मरेी ाइ.जॉन, िनदशेकाः, सेंटर फॉर िीमने्स डेिलेपमेंट स्टडीज, निदहेली ।  

एन.बी.सरोजनी, सामा-ररसचा-ग्रपु फॉर िीमने एांड हपेथ ाआित, निदहेली । 

रांगन-चक्रिती, ए 4/7, गोपफ ग्रीन ाऄबान कॉमप्लेक्तस ाआित, फेस I, कोलकाता ।  

सकुन्याबोसाः, एकलव्य ररसचा फेलो, 66 एफ, सेक्तटर 8, जसोला ििहार, निदहेली  

िहन्दी-ऄनुिादः 

ाईषा चौधरी, प्रिक्ता, िशक्षा ििभागाः, डी.ए.िी.महाििद्यालयाः, भोपालम ्।  

िििकेिीिास्तिाः, िहन्दीप्रिक्ता, (तदथा ाआित), क्षेरीय-िशक्षा-सांस्थानम,् (रा.श .ाऄ.प्र.प.), श्यामलािहपस, भोपालम ्।  

सदस्यसमन्ियकः  

मपला िी.एस.िी.प्रसादाः, प्रिक्ता, सा.िि.मा.िश.िि., रािरिय-श िक्षकानुसन्धानां प्रिशक्षण-पररषद ्, निदहेली । 
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कृिज्ञिा-ज्ञापनम ्

एतत ् पसु्तकम ् ाऄनेकािभाः सांस्थािभाः व्यिक्तिभाः च 

लाभािन्ितम ् ाऄिस्त । एतस्य पसु्तकस्य काये पनूमबरा 

िपयदूत्ताः एस.मोिहन्दराः ाअिदत्यिनगमाः च सिममिलतााः 

सिन्त  । य ाः ाऄनेके पाठााः पिठतााः तथा च स्िपरामशाााः ाऄिप 

दत्तााः । एतद ्ाऄितररच्य राजीिभागािाः कौिशकघोषाः ाऄनगुपु्ता 

सनुीलाः ए.िी.रमानी च तथ्यानाां ििषय ेचचां कृतिन्ताः  तथा 

च िििशष्टषे ु पाठेष ु परामशाान् दत्तिन्ताः । िी.गीता ाऄतीि 

सरृदयतया समपणूाान ् पाठान् पिठतिती तथा च तस्यााः 

ििस्ततृपरामशशाः पसु्तकम ् एतत ् ाऄतीि ाईपयोिग जातम ् । 

ाऄांजिलमाांटीाआरों एस.शङ्कराः च िििभन्नेष ु चरणषे ु सञ्चार-

माध्यमस्य (मीिडयााः) ििषये स्िििचारान ् ाईपस्थािपतिन्तौ 

य ाः ििचार ाः तेषाां पाठानाां साथाकतायााः िधाने साहाय्यां कृतम ्। 

टुलटुलििश्वासाः ाऄिन्तमपाठाय ाईपयकु्तकििताम ् ाऄन्िषुे्टां 

साहाय्यां कृतिती ाऄिप च ििनयमहाजनाः ताां कििताां पाठे 

सममिेलतुम ्ाअज्ञाां दत्तिान ्। सांिचराििश्वासाः िदप्ताभोगाः ाआत्येते 

च कििताम ्ाअङ््लभाषया ाऄनिूदतित्यौ ाऄिप च रििकान्ताः 

ाऄनिुादाय ाऄिन्तमरूपां दत्तिान ् । स्मिृतिोहरा ाऄिप सिाथा 

ाऄिन्तमषे ुक्षणषे ुसमपादनां कृतिती । तस्यााः पाश्वे ाऄत्यिधकां  

कायाम ्ाअसीत ्तथािप सा सािधानतया समपादनां कृतिती । 

एलेक्तसजाजााः ाऄिप षष्कक्ष्यायााः पसु्तकस्य ाआि स्िििचारान ्

दृिष्टकोणां च ाऄस्मािभाः सह िणटियत्िा महत्त्िपूणासाहाय्यां 

कृतिान ्। ाईिाशीबटुािलया ाऄधनुा ाऄिप ाऄस्मािभाः सह ाऄिस्त 

ाऄिप च महता ाईत्साहने सा समयां िनयोज्य  समपादनां कृतिती 

ाऄिप च सिुनिश्चतां कृतिती यत ् तस्यााः ध्यानपिूाकपठनेन 

पसु्तकस्य लाभाः स्यात ् । ियां जबुानियास्य ाअभाररणाः स्माः 

यतो िह साः स्िपसु्तकस्य ‘िीमने – ाऄ ििज्याुऄल-िहस्िी-

ाअफ-द-िीमने्स-मिूमेंट-ाआन-ाआिणडया’ ाआत्यस्य िचरािण 

प्रयोकु्तम ् ाअज्ञाां दत्तिान ् । ियां दीिार-चलिचरस्य िचरािण 

प्रयोकु्तां  िरमिूता-िफपमस–प्रााआिटे-िलिमटेड् ाआत्यस्य ाऄिप 

कृतज्ञााः स्माः । िरषिष्टतम ेपषृ्े प्रदत्तिचरां पाटानसा-फार-ला-एांड-

डेिलपमेंट् ाआित दत्तिान ् । गािजयाबादस्य केन्िीय-ििद्यालयाः 

-२, िहन्डनस्य कक्ष्या vi बी ाआत्यस्य ििद्यािथानाां 

ाऄध्यािपकानाां प्रधानाचायास्य च कृते धन्यिादां ज्ञापयामाः ये 

िभित्तपरे स्फोरकपरे च कायं कतुं स्िीकृतिन्ताः ाऄिप च ते 

िचर ाः सह पसु्तके प्रयोकु्तम ् ाअज्ञािपतिन्ताः । ाईत्तरीरेलि े

ाआत्यस्य योगने्ि–एस.राजपतूस्य नेशनलसेंटर-फार-प्रमोशन-

ाअफ-ाआांप्लायमेंट-फार-िडसेबपड-पीपल ाआत्यस्य ाऄिप कृतज्ञााः 

स्माः ये स्िसािाजिनकििज्ञापनानाां प्रयोगाय ाऄनमुितां दत्तिन्ताः। 

सरायस्य  एम.कुर शी ाऄिप ाअिश्यकतायाां सत्याां सिादा 

साहाय्यां कृतिान ्ाऄताः ियां तस्य कृतज्ञााः स्माः। 

एतिस्मन ् पसु्तके यािन िचरािण प्रयकु्तािन सिन्त तािन 

िििभन्नस्रोतोभ्याः सङ्किलतािन सिन्त ाऄताः ियां तेषाां सिेषाां 

जनानाां सांस्थानाां च सरृदयां धन्यिादां कुमााः । सेंटर-फार-सााआांस-

एांड-ाआन्िायरनमेंट ाआत्यनेन ाऄनेकािन िचरािण दत्तािन ाऄिप च 

ाऄिमतशङ्कराः ाऄिनलाः च महान्तां कालां दत्तिन्तौ । ाऄपप े

काले एि ाअाईटलकु ाआित पिरकया ाऄिप बहूिन िचरािण 

दत्तािन । शीबा िपतवृ्या ाऄिप मिहलान्दोलन-समबद्ध-लेखाय 

स्ििचरािण दत्तिती । सिललचतिुदेी शािहद-दातािाला च 

स्िसङ्ग्रहात ् ाईपयकु्तािन िचरािण दत्तिन्तौ । महशेबसािदया  

तिा-मत्स्य-सङ्घस्य िचरािण दत्तिान ् ाऄिप च मिहला-

बालििकास-ििभागस्य दिेासाः ाअङ्गन-िािटकायााः 

िचरािण दत्तिान ् । हषामनराय बाजीरािपिाराः च ाऄिप 

िचरािण दत्तिन्ताः नतूनािन िचरियतुां साहाय्यां च कृतिन्तौ । 

एम.िी.िीिनिासनाः ाइरोडताः िचरािण ाअनियतुां साहाय्यां 

कृतिान ् । दिेज्योितदत्ताः ििज्ञापनानाां पाठेष ु दत्तििज्ञापनािन 

िनमाातुां साहाय्यां कृतिान ् । ियां निदान्यायााः कृते धन्यिादां 

ििज्ञापयामाः यत ्सा स्िास्थ्यस्य िचरमालायााः कृते कािनचन 

िचरािण दत्तिती । शारदाबालगोपालनद्वारा िचराङ्िकतािन 

कािनचन िचरािण ाऄिप ाऄिस्मन ् पसु्तके प्रयकु्तािन सिन्त । 

यया रुच्या धीरजाः ओररजीतसेनाः सिललचतुिदेी च येन 

प्रकारेण एतस्य पसु्तकस्य िचरकाररूपेण कायं कृतिन्ताः तस्य 

गणुित्ता प्रत्येकिस्मन ्पषृ्े पररलक्ष्यते । ियां तेषाां कृतज्ञााः स्म । 

िहन्द्यनिुाद े एकलव्याः ाऄितमहत्त्िपणूां भिूमकाम ् ाउढिान ् । 

ाईषाचौधरी िििकेिीिास्तिाः च ाऄत्यन्तां ध यापिूाकां  पाठानाम ्

ाऄनिुादां कृतिन्तौ । ियां तयोाः कृतज्ञााः स्माः । ियां 

रिश्मपालीिालस्य टुलटुलििश्वासस्य च ाऄिप कृतज्ञााः स्माः, 

ययोाः साहाय्येन ाऄनिुादकायं समपन्नताां गतम ्। 

ियां भोपालस्य के्षरीय-िशक्षा-सांस्थानस्य प्राचायास्य प्रोफेसर-

ए.बी.सक्तसेना ाआत्यस्य  - सहयोगाय तस्य धन्यिादां कुमााः। 
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ाऄनेकािभाः सांस्थािभाः ाऄिप महत्त्िपणूाााः भिूमकााः िनरूढााः। ते 

ाऄस्माकम ् एतस्य पसु्तकस्य कृते व्यस्तताम ् ाऄिगतिन्ताः 

ाऄिप च पसु्तकसमबद्धकाये ाऄिप ते पयााप्तां सहयोगां कृतिन्ताः। 

ििकासशीलसमाजाध्ययनपीठेन एकलव्येन, िनरन्तरेण, सेंटर-

फार-िीमने्स-डिलेपमेंटस्टडीज, सामा ाआत्येतािभाः सांस्थािभाः 

चािप सहयोगाः कृताः। 

एतस्य पसु्तकस्य िनमााणस्य िििभन्नचरणषे ुसहयोगाय ियम ्

डी.टी.पी.ाअपरेटर-ाईत्तमकुमारस्य ाऄांजनाब्शीियाायााः  या 

कॉपी-एिडटर ाआित ाऄिस्त तस्यााः ाऄिप च शिशदवे्यााः या 

प्रफू्रीडर ् ाआित ाऄिस्त तस्यााः च ििशषेत्िने कृतज्ञााः स्माः। 

प्रकाशनििभागद्वारा ियां समपणू ं सहयोगां सौििध्यािन च 

प्राप्तिन्ताः एतदथं ियां तस्य कृतज्ञााः स्माः। 
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िशिकाणां कृिे भूिमका 

‘नागररकशास्त्रां’ ‘सामािजक-राजन ितक-जीिनां’ च परस्परां 

िभन्नताां भजताः । तर ििणातििषयेष ुपाथाक्तयम ्ाऄिस्त ाऄिप च 

तयोाः कृते ाअिश्यक-िशक्षणोपायेष ु ाऄिप िभन्नता भिित । 

एतां ििषयम ्ाऄिधकृत्य ाआयां भिूमका ‚सामािजक-राजन ितक-

जीिनस्य काञ्चन ्ििषयान ्स्पष्टीकतुं प्रयासां करररयित । 

सामािजकं राजनैििकं च जीिनं िकम ्ऄिस्ि ? 

सामािजकां  राजन ितकां  च जीिनां माध्यिमक-शालास्तरे 

समाजििज्ञानस्य पाठ्यक्रम े परमपरया जायमानस्य नागररक-

शास्त्रस्य स्थाने नतूनाः ििषयाः ाऄिस्त । रािरियपाठ्य-चयाायााः 

रूपरेखायाां २००५ तम ेिष ेबलाघात-परुस्सरम ्ाईक्तम ्ाऄिस्त 

यत ् नागररक-शास्त्रस्य पररत्यागाः ाअिश्यकाः ाऄिस्त तस्य 

स्थाने याः नतूनाः ििषयाः स्िीिक्रयते तिस्मन ्ििषये सिाकारीय-

सांस्थाभ्याः तासाां कायााणाां कृते दीयमानस्य महत्त्िस्य सन्तोलनां 

भिते ् । यथा ‘सामािजकां  राजन ितकां  च जीिनम’् ाआित एतस्य 

पसु्तकस्य नामना एि स्पष्टीभिित यद ् एतिस्मन ् ििषये 

ाऄद्यतनभारतस्य सामािजक-राजन ितकािथाक-जीिन-ििषयााः 

केन्ि ेस्थापियरयन्ते । 

सामािजकस्य राजनैििकस्य च जीिनस्य िशिणपद्धििः 

का ऄिस्ि ? 

पिू ं यत ् नागररकशास्त्रम ्ाअसीत ् तस्य ाऄपेक्षया सामािजकां  

राजन ितकां  च जीिनम ् ाआत्यिस्मन ् ििषये सौकयेण जीिनस्य 

िास्तििकिस्थतीनाम ् ाईपयोगाः ाऄिगमनां िा ाऄर जायते । 

ाईच्यते यत ् बालााः दृढानभुिानाम ् ाअधारेण समीचीनतया 

ििषयम ् ाऄिगच्छिन्त । माध्यिमक-शालायााः बालााः यान ्

कुटुमबीय-सामािजकान ् ाऄनभुिान ् कक्ष्याां प्रित ाअनयिन्त 

तेभ्याः िनिमातााः सामग्र्याः ाऄस्य ििषयस्य िशक्षण ेाईपयकु्तााः । 

ाऄताः तादृश्यााः सामग्र्यााः एि प्रयोगाः ाऄर कृताः ाऄिस्त । 

भारतस्य सांििधानस्य मपूयानाम ् ाऄनरुूपम ् एतेष ु ििषयेष ु

तािका क-ाऄिगमनाय तथा च एतेषाां ििशे्लषणाय छारेष ु

क्षमतायााः ििकासकरणम ् ाऄिप  ‘सामािजक-राजन ितक-

जीिनस्य’ लक्ष्यम ्ाऄिस्त । 

 

 

िशक्षणस्य ाऄस्याां पद्धतौ पररभाषाणाां याः ाईपयोगाः 

िििभन्नािधारणााः ाऄिगन्तुां भिित तादृशीनाां पररभाषाणाम ्

ाईपयोगाः ाऄर न ि कृताः ाऄिस्त । पररभाषाणाां स्थाने ितृ्तान्तानाां 

समस्याध्यायानाां च प्रयोगाः कृताः ाऄिस्त । ितृ्तान्तेष ु

ाऄन्तिनािहतानाम ् ाऄिधारणानाां स्पष्टीकरणाय पाठमध्ये 

पाठान्ते च प्रदत्तााः प्रश्नााः सहायकााः भििन्त । लक्ष्यम ्एतदिे 

ाऄिस्त यत ् ाऄध्येताराः स्िस्य ाऄनभुिाधारेण ाऄिधारणााः 

ाऄिगच्छेयाुः ाऄिप च ाऄिधारणानाां ििषये स्िस्य शब्द ाः 

िलखयेुाः ाआित ।  

बहुधा एतस्य ाऄथााः समागच्छित यत ्पषृ्टानाां प्रश्नानाां िकमिप 

एकमिे समाचीनम ् ाईत्तरां भिितुां न शक्तनयुात ् ाआित । िकमिप 

ाईत्तरम ् िनश्चयेन ाऄसमीचीनां भिितुां शक्तनोित । िशक्षकेण 

एतस्य मपूयाङ्कनां करणीयां यत ् छारेण यत ् ाईत्तरां प्रदत्तां तत् 

िकयत ् प्रितशतां पाठस्य ाऄिधारणायााः ििषये बालानाम ्

ाऄिबोधनां प्रदशायित ।  

ियं जानीमः यि ् बालाः स्िस्य ऄिगमनस्य िथा च 

स्िमनिस समागिानाम ् ऄिधारणानां स्िपररिेशस्य 

िास्िििकिया सह सामञ्जस्यं कृत्िा समीचीनिया 

ऄिगच्छिन्ि ।  िदा िकं एिि ् सम्भििरयिि यि ्

रािरियस्िरस्य ऄस्माकम ् एिि ् पाठ्यपुस्िकं िभन्न-

िभन्न-स्थानीयिस्थिीनां कृिे, यिन्मिलत्िा ऄस्माकं रारिं 

िनिमािं, समीचीनिया स्थानं प्रदािंु शक्येि ? 

  

एतस्मिन ्पुमतके प्रयुक्तकथानकेषु ग्राम्योदाहरणास्न 

नागरोदाहरणास्न च सस्तत । 
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 ाआदां पसु्तकां  िशक्षणस्य ाऄिस्मन ् िसद्धान्ते सज्जीकृतम ्ाऄिस्त 

यत ् बालााः स्िपररिेशीयानुभि ाः स्ििचन्तनेन च ाऄिधारणााः 

ाऄथाात ् ििषयान ् समीचीनतया ाऄिगच्छिन्त । ाऄस्मात ्

कािचत ्ििसङ्गिताः समदु्भिित यत ्रािरियस्तरे रिचतााः पाठााः 

न त ु िििभन्नस्थानीयिस्थतीनाां ििषयाणाां प्रितिनिधत्िां कतुं 

शक्तनिुिन्त न च एतत ्मत्िा लेिखतुां शक्तयन्ते यत ्एते पाठााः  

कस्यािश्चत ् िििशष्ट-सामािजक-साांस्कृितक-पषृ्भमूाेः बालान ्

समबोधयिन्त ाआित ।  ाऄताः सामािजकराजन ितकजीिने प्रस्ततु-

ाईदाहरणािन ितृ्तान्तााः च ग्रामीणनागरपररिशेानाां िमिितरूपेण 

सिन्त । ाऄताः ाऄध्येतुाः कािप स्पष्टा छििाः िनिमाता न भिित । 

किायाम ् ऄध्यापकाः ऄध्यायानां पाठनिियां 

समुिचिरूपेण कुयुाः आिि िु िेभ्यः ऄपेिा ऄस्त्येि 

आिोऽिप का ऄपेिा ऄध्यापकेभ्यः ऄिस्ि ? 

 ाऄिस्मन ् पसु्तके ििणातााः ये ाऄध्यायााः तरािप ये ििषयााः 

ििणातााः चिचातााः च सिन्त ते दिलतानाां िनधानानाां यिनानाां च 

ििषये चचां कुिािन्त एते समदुायााः तर ििषयरूपेण ििणातााः 

सिन्त ाऄताः ाऄध्यापनकाले िातािरणम ्ाऄसहजां न स्यात ्ाआित 

िशक्षकेण तर िचन्तनीयम ् ाऄिस्त ाऄताः पणूाप्रितबद्धतया 

एतादृश्यााः सामग्र्यााः कक्ष्यायाां चचाा भिते ् । ाऄपरञ्च ाआयम ्

ाऄपेक्षा ाऄिप ाऄिस्त यत्  ाआदां पसु्तकां  रािरियस्तरस्य ाऄिस्त 

ाऄताः ाऄर स्थानीयसन्दभशाः सह समबद्धता न्यनूा एि स्यात ्

ाऄताः पसु्तकलेखकानाां यत ् ाईद्दशे्यम ् ाऄिस्त तत ् ाऄिभलक्ष्य 

िशक्षकाः प्रयासां कुयाात ्  यत ्स्थानीयोदाहरणािन तेन िििधना 

प्रस्ततुां कुयाात ्येन तकााणाम ्ाऄिगमनां भिते ्। 

ऄयं ििषयः संििधाने प्रदत्तािन मान्यमूल्यािन 

अत्मसात्किुुं कथं साहाय्यं करोिि ? 

प्रथमदृष््टया किश्चत ्ाउिहतुां शक्तनोित यत ्िास्तििकिस्थतीनाम ्

ाईपलेखने सांििधानिशक्षणस्य यत ् ाईद्दशे्यम ् ाऄिस्त तेन सह 

एतासाां िस्थतीनाां ििरोधाभासाः जायते । ाऄद्याििध 

नागररकशास्त्रस्य यािन पसु्तकािन सिन्त  तेषाां समीक्षणेन 

ाऄस्मािभाः एतत ् ाऄिभज्ञातां यत ् तािन सिाािण सांििधानां 

िशक्षियतुम ् एि रिचतािन सिन्त ाऄिप च तािन 

िास्तििकतथ्यानाां कृते ाऄपपां स्थानां यच्छिन्त स्म । ाऄताः 

ाऄस्मािभाः ाऄर पथृक्तप्रयासाः कृताः, बालकााः िास्तििक-

जीिनाधाररत-तथ्यािन ाअिधक्तयेन जानिन्त ाऄताः ते 

सामािजकराजन ितकजीिनस्य ििषये ििशषेतया ाऄिगच्छेयाुः, 

ाऄताः एतादृशाः प्रयासाः िक्रयते । बालााः जनानाां सङ्घषाम ्

ाऄिप जानीयाुः यत ् कुप्रथााः दरूीकतुं कथां ते सांघष ं कृतिन्ताः 

तेषाां समाजपरररकारक-समाजसेिि-जनानाां च भिूमकायााः 

ििषये ाऄिप बालााः ाऄिगच्छेयुाः ाआित । 

सप्तमकक्ष्यायाः पुस्िके के के ििषयाः ििणािाः सिन्ि ? 

भारतीयलोकतन्रे समानता ाआित ििषयां छारााः जानन्त ुाआित एि 

पसु्तकस्य मलूसरूम ् ाऄिस्त । ाआदां सरूां पसु्तकस्य कस्यिचत ्

घट्टस्य ििषयिस्त ु ाऄिप ाऄिस्त । एतद ् ाऄितररच्य पसु्तके 

चत्िारााः घट्टााः सिन्त राज्यशासनम,् िलङ्गम,् 

सांचारमाध्यमािन, ििज्ञापनािन ििपिणाः च । प्रत्येकां  घटे्ट 

राजनैििक-सामािजक-जीिनस्य च ििषयिस्िूिन 

ऄनेकेषां समुदायानां ििशेषरूपेण नाम गृहीिम् 

ऄिस्ि। यथा दिलि-यिन-िनधानादीनाम।् ऄध्यापकाः 

पाठनकाले ििद्यािथानां गररम्णः स्िािभमानस्य च 

िििः न स्याि ् आिि ििषये सािधानाः स्युः, यिो िह 

ऄत्र ििििधसमुदायान ् ऄिधकृत्य चचाा कृिा ऄिस्ि। 

ऄिः एििस्मन ् ििषये िशिकाः िचनबद्धाः भिन्िु 

यि ्िे सिेषां सम्माननस्य ििषये ऄिधानं यच्छिन्ि ।   
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पाठक्रमद्वयम ्ाऄिस्त । परन्त ुप्रथम ेघटे्ट एकाः पाठाः ाअदौ ाऄिप 

च एकाः पाठाः पसु्तकस्य ाऄिन्तमपाठरूपेण स्थािपताः ाऄिस्त । 

सप्तमकिायाः पुस्िकं िचिििषयान ् प्रस्िौिंु कान ्

उपायान ्स्िीकरोिि ? 

िचत्रकथापट्टम ्- गतिष ेपसु्तकानाम ्ाईपरर परामशााः ाअगताः 

ाअसीत ्यत ्िशक्षकााः ाऄध्यायस्य कथायकु्ताांशान ्पथृक् कतुाम ्

कािठन्यस्य ाऄनभुिां कुिािन्त ाऄताः तर साहाय्यस्य 

ाअिश्यकता ाऄिस्त । ाऄताः ाऄधनुा कथायकु्तस्थलािन 

स्पष्टीकतुं िचरकथायााः प्रयोगाः कृताः ाऄिस्त । छारााः िचराणाां 

सजीिप्रस्ततुीकरणेन  ििषयान ् गभीरतया ज्ञातुां समथाााः 

भििरयिन्त । िचरकथापट्टे चिचातििषयाणाां ििशे्लषणने सह 

एि पाठ्याांशषे ुाऄिधानां कृतम ्ाऄिस्त । 

 िशिकाणां कृिे पृष्ठम ् – प्रत्येकां  घट्टाः िशक्षकाणाां कृते 

िलिखतपषृ्ताः ाअरभते । ाऄर द्वयोाः ाऄध्याययोाः चिचातााः 

मु् यििषयााः ििणातााः सिन्त । 

मूल्यांकने कििि ् अलेखः – षष्कक्ष्यायाां पररभाषााः 

ाऄथिा ाऄिधारणानाां सङ्के्षपाः प्रदत्ताः ाअसीत ्। ाऄस्य िषास्य 

पसु्तके तत ् न दीयते । ाऄस्मात ् छारााः ाऄध्यापकााः च 

कािठन्यम ्ाऄनभुिितुां शक्तनिुिन्त बालााः िकां  जानीयुाः का च 

ाऄपेक्षा तेभ्याः स्यात ् त ाः िकां  िशिक्षतम ् ाआित ििषयस्य 

मपूयाङ्कनां कथां स्यात ् एतेष ु सिेष ु ििषयेष ु िशक्षकााः 

गभीरतया िचन्तयेयाुः। ाऄस्य भिूमकायााः ाऄन्ते मपूयाङ्कनस्य 

पद्धतीनाम ् ाईपरर किश्चत ् सङ्िक्षप्ताः ाअलेखाः ाऄिस्त । ियम ्

ाअशाां कुमााः यत ्ाऄनेन साहाय्येन छारााः रटनाभ्यासताः मिुक्तां  

प्राप्स्यिन्त । 

शब्दसङ्कलनम ् –  प्रत्येकिस्मन ् ाऄध्याये कस्यिचत ्

लघशुब्दसङ्कलनम ् ाऄिस्त यस्मात ् पाठे ाईपयकु्तभाषायाां 

स्पष्टता भिते ् । एतिस्मन ् सङ्कलने केिलम ् ाऄिधारणााः 

सिममिलतााः न सिन्त परन्त ु शब्दानाम ् ाऄथाााः ाऄिप सिन्त 

एतेषाां कणठस्थीकरणां न स्यात ्तेषाम ्ाऄिगमनां स्यात ्। 

मध्यस्थाः ऄन्िस्थाः च प्रश्ाः – षष्कक्ष्यायााः पसु्तकस्य 

ाआि सप्तमकक्ष्यायााः पसु्तके ाऄिप ाऄध्यायानाम ् ाऄन्ते प्रश्नााः 

प्रदत्तााः सिन्त यर च िचर-कथानभुिानाां च ििषयिस्त ु

ाअधारभतूम ्ाऄिस्त । ाऄध्यायस्य मध्ये य ेप्रश्नााः प्रदत्तााः सिन्त 

तेषाां माध्यमने िशक्षकााः एतत ् ाऄिप ज्ञातुां शक्तनिुिन्त  यत ्

ििद्यािथानाः ििषयिस्त ुकेन रूपेण गहृीतिन्ताः। 

ाऄध्यायस्य ाऄन्ते ये प्रश्नााः सिन्त ते त ु ाऄध्यायस्य 

मु् यििषयम ्ाअधतृ्य सिन्त छारााः ाऄध्यापकेन स्िशब्द ाः तर 

बोधनीयााः ाआित ाऄपेक्षा ाऄिस्त । 
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मूल्याङ्कन-प्रिियायां  िशिकाणां  साहाय्याथुं  केचन ििचाराः   

छार ाः यद ्ाऄिगतम ्ाऄिस्त तस्य मपूयाङ्कनस्य ाईपायानाां ििषये ाअिदताः िचन्तनां िकिञ्चत ्किठनां कायं भिित, परन्त ुएतस्य 

नतूनििषयस्य कृते एतस्य ाअिश्यकता ाऄिस्त । कालक्रमेण एषा परमपरा जाता ाऄिस्त यत ्सपु्रकारेण ये छारााः रिटतुां पारयिन्त ते 

ाअिधक्तयेन सफलीकरणीयााः । पररणामताः स्िताः एि िशक्षकााः पाठे प्रदत्तप्रश्नानाम ् ाईत्तरािण रेखाङ्िकतािन कृत्िा िच्ीकरण े

सांल्नााः सिन्त ाऄिप च िकमिप दशु्चक्रां  चलित यत ्ाअद्यििध प्रिताते । ाऄद्य एतस्य ििषयस्य ाअिश्यकता ाऄिस्त यत ्िशक्षकााः 

प्रिशक्षणािथानाः च रटनात ्मकु्तााः भियेुाः ाऄिप च रटनरूिपणाः एतस्य दशु्चक्रस्य समािप्ताः स्यात ्। ाअशासे एतिस्मन ्पररितानक्रम े

िशक्षकााः स्िकीयाां महत्त्िपणूां भिूमकाां िनिाक्ष्यिन्त ाऄिप च ाऄनेन ाअलेखने ते साहाय्यां प्राप्स्यिन्त । 

प्रशे्षु  

िशक्षक ाः ाऄनेन ििषयेण ाअरमभाः करणीयाः स्यात ्यत ्मपूयाङ्कनाय नतूनप्रश्नानाम ्ाईपयोगाः भिते ् । एते नतूनााः प्रश्नााः ाऄध्याय े

प्रदत्तप्रश्न ाः सह सामयां भजयेाुः। परन्त ुछारेभ्याः ाआयम ्ाऄपेक्षा भििरयित यत ् ते प्रश्नानाम ् ाईत्तरािण स्िशब्द ाः िलखन्त ु । एतत्कृते 

छाराणाम ्ाअत्मििश्वासस्य िधानां स्यात ्ाऄताः भाषागतशदु्धतादीनाां कृते टीकााः िटप्पणणयाः च सन्तिुलतरूपेण सकारात्मकरूपेण च 

करणीयााः भििरयिन्त । 

ििििधयो्यतानाां सांिधानाय ाअकलनाय च िशक्षक ाः ििििधानाां प्रश्नानाां ििकासाः करणीयाः भििरयित ।   स्मतृ्यााः ाअियेण 

तथ्यािन ाअिितातुां ये प्रश्नााः भििन्त ते न्यनूमारया तर स्थापनीयााः स्याुः।  ाऄनेन ाअधारेण एतादृशााः प्रश्नााः ाअिधक्तयेन भियेाुः ये 

प्रत्येकम ्ाऄध्यायस्य मु् य-ाऄिधारणात्मकििचार ाः समबद्धााः भियेाुः । केचन तादृशााः प्रश्नााः भियेाुः य ाः तका क्षमतायााः िधानां स्यात ्

ाऄिप च य ाः ाऄनभुिानाां मध्ये समानतायााः ाऄिगमने साहाय्यां स्यात ्ाऄिप च ाऄन्तरस्य ज्ञानम ्ाऄिप भिते ्ाउहाक्षमतायााः ाऄिप 

ििकासाः स्यात ्। एतान ्परामशाान ्स्पष्टीकतुाम ्ाऄर कािनचन ाईदाहरणािन प्रस्तयून्ते । 

 

  

िका स्य िमिा  

िनमनिलिखत-प्रश्नााः  एनां ििषयम ्ाअकलियतुां साहाय्यां कुिािन्त यत ्प्रिशक्षािथानाः ाऄध्यायस्य ाऄिधारणााः िकयता पररमाणने 

ाऄिगतिन्ताः । ाऄिप च तेष ु िनिहतििचारान ् स्िशब्दषे ुाऄिभव्यकु्तम ्ाऄिप च नतूनसन्दभेष ु िक्रयान्िियतुां ते कथां सक्षमााः 

सिन्त यथा –  

 

 

ाऄिधिनयमस्य दृष््टयाां सि े जनााः समानााः 

सिन्त ाऄनेन कथनेन भिन्ताः िकम ्

ाऄिगच्छिन्त ? भिताां ििचारेण ाआदां लोकतन्रे 

महत्त्िपणू ंिकमथाम ्ाऄिस्त ? 

मु् यमिन्रणा ाऄन्य ाः मिन्रिभाः च 

स्िीकृतिनणायेष ु ििधानसभायाां ििचाराः चचाा  

िा िकमथं भिेत ्? 

िकां  भिन्ताः तादृशौ द्वौ ाईपायौ ज्ञापियतुां 

शक्तनिुिन्त येषाां माध्यमने भिन्ताः िचन्तयिन्त 

यत ् ििज्ञापनस्य प्रभािाः लोकतन्रे 

समानतायााः ििषय ेभिित ? 

भिन्ताः िकम ् ाऄनभुििन्त, भिताां ग्रामस्य 

ाअपण े िस्तिून कथम ्ाअयािन्त ? ज्ञापयन्त ु

ाऄिप च कािनचन ाईदाहरणािन ज्ञापयन्त ु। 
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ऄनुभिानां मध्ये समानिाः ऄन्िरािण च पररिचन्िन्िु 

एतादृशााः प्रश्नााः बोधनीयााः येषाां िशक्षकााः दृढिस्थतीनाम ्ाईदाहरणानाां च तलुनाां कुिान्ताः ाऄन्तरस्पष्टीकरणस्य समानतायााः 

स्पष्टीकरणस्य च ाऄिसरान ्यच्छेयाुः। एतादृशााः प्रश्नााः प्रायाः बालस्य िनजानभुिान ्तोलियतुम ्ाऄपेक्षन्ते। एतादृशानाां प्रश्नानाां 

कािनचन ाईदाहरणािन ाऄनेन प्रकारेण सिन्त –  

 

 

ििधानसभा-सदस्यद्वारा ििधाियकाद्वारा 

कृतकायााणाां शासकीयििभाग ाः च कृतानाां 

कायााणाां मध्ये िकम ्ाऄन्तरम ्ाऄिस्त ? 

भिताां ज्येष्त्िस्य ाऄनुभिााः समोाअ ाआित देशस्य 

बालानाां िकशोराणाां च ाऄनुभि ाः कथां िभन्नााः 

सिन्त? एतेष ु ाऄनुभिेष ु ििणातां िकिञ्चत ् एतादृशां 

तथ्यम ् ाऄिस्त यत ् भिन्ताः स्िस्य ज्येष्त्िस्य 

ाऄनभुि ेसममेलियतुम ्एिषरयिन्त ? 

भिन्ताः स्िके्षरेष ु ाईपलब्धास ु सािाजिनक-

िनजस्िास्थ्यसेियोाः मध्ये च कािन कािन 

ाऄन्तरािण पश्यिन्त? ाऄधोिलिखताां तािलकाां 

परूयन ्एतस्यााः तुलनाां कुिान्त ुाऄिप च ाऄन्तरां 

ज्ञापयन्त।ु 

सौििध्यािन     सेिानाां मपूयम ्          सेिानाम ्ाईपलब्धता 

िनजी 

सािाजिनकी 

िस्त्रोद्योगगहृस्य ििमकााः िस्त्रिनयाातकााः 

ि दिेशकििणजाः च प्रत्येकां  यतुके िकयत ्धनम ्

ाऄिजातिन्ताः ाऄथिा लाभाांशां प्राप्तिन्ताः? 

तलुनाां कृत्िा जानन्तु। 

कस्याििि ्िस्थिेः िििरणाि ्िनरकषास्य ऄिगमनम ्ऄनुमानं च  

एतादृशााः प्रश्नााः सामािजकराजन ितकजीिनाय िििशष्टां महत्त्िां दधित यतो  िह एतिस्मन ् ििषये कथानकानाां ितृ्तान्तानाां च 

महता स्तरेण ाईपयोगाः ाऄभित् ाऄिप च बालस्य दृढानभुिानाम ्ाऄिप कथनम ्ाऄर कृतम ्ाऄिस्त । एते एि   प्रश्नााः सिन्त य े

ितृ्तान्तान ् तेष ु िनिहत ाः ाऄिधारणात्मक ाः ििचार ाः बालान ् योजयिन्त । प्रश्नानाां साहाय्येन ियम ्ाअकलियतुां शक्तनमुाः यत ्

प्रिशक्षणािथानाः केन प्रकारेण ितृ्तान्तान ्ाऄिगतिन्ताः सिन्त ाऄिप च ते समबिन्धतााः ाऄिधारणााः कथां स्पष्टीकतुं पारयामाः।  

 

 भिताां ििचारेण ओमप्रकाशिापमीिकना सह तस्य 

िशक्षकााः सहपािठनाः च ाऄसमानतायााः व्यिहारां िकमथाम ्

ाऄकुिान?् ाअत्मानम ् ओमप्रकाशिापमीकेाः स्थाने 

स्थापयन्ताः पङ्िक्तचतषु्टयां िलखन्त ु यत् ाईक्तिस्थतौ 

भिन्ताः कथम ्ाऄनभुियेाुः? 

िकां  हरमीतस्य सोनापयााः च ाआदां कथनम ् ाईिचतम ्

ाअसीत ्यत ्हरमीतस्य ाऄमबा कायं न करोित? 

भारते प्रायाः ाआदम ् ाईच्यते यत ् ियां 

स्िास्थ्यसेिााः प्रदातमु ् ाऄसमथाााः स्माः, यतो 

िह सिाकारस्य पाश्वे एतदथं पयााप्तां धनां 

सौििध्यािन च न सिन्त। ाईपरर िामताः 

प्रदत्तस्य स्तमभस्य ाऄध्ययनस्य पश्चात ् िकां  

भिन्ताः एनां समीचीनां मन्यन्ते? चचायन्त।ु 

ाआदां ििज्ञापनम ् ाऄस्मान ् एतस्य समहूस्य 

िस्तनूाां क्रयण े सित िकम ् ाऄनभुाियित? ाआदां 

ििज्ञापनां कीदृश ाः जन ाः सह सांिादां कारयित 

ाऄिप च कीदृशषे ुजनेष ुाऄिधानां न करोित? 



xiv 
 

 

दृश्य-सामग्रयाः व्याख्यानम ् 

ाऄनेन एि प्रकारेण छाराणाां परुताः दृश्यसामग्र्यााः ाऄध्ययनस्य तस्यााः व्या्यानस्य च ाऄिप ाऄिसरााः भियेुाः। िचराधाररतााः 

तािलकाधाररतााः रेखािचराधाररतााः च प्रश्नााः प्रष्टव्यााः । 

 

 १. िचरां पश्यन्त ु ाऄिप च तस्य बालस्य ििषये  िचन्तयन्त,ु याः 

सोपान ाः ाऄधाः ाअनीयते । िकां  भिन्ताः ाऄनुभििन्त यत ्एतस्याम ्

ाऄिस्थायाां ििकलाङ्गतायााः ाऄिधिनयमस्य िक्रयान्ियनां िक्रयते 

? साः भिनां सरलतया ाअगच्छेत,् तदथं िकम ् ाअिश्यकम ्

ाऄिस्त? तम ् ाईत्थाप्य सोपान ाः ाऄितारणां िकां  तस्य सममाननां 

सरुक्षाां च प्रभाियित? 

२. िकां  भिन्ताः एतस्म  रेखािचराय शीषाकां  दातुां शक्तनिुिन्त? ाऄनेन रेखािचरेण 

भिन्ताः सञ्चारमाध्यमस्य व्यापकिािणज्यस्य च मध्ये परस्परां समबन्धम ्

ाऄिगन्तुां समथाााः प्रभििन्त? 

१. ाऄधाः प्रदत्त ेयतुकस्य िचरे दिशातम ्ाऄिस्त यत ्

व्यिसायी िकयन्तां लाभाांशां प्राप्नोत ्ाऄथ च साः 

िकयन्तां व्ययम ् ाऄकरोत्। यिद यतुकस्य 

यकु्तरािशाः ६००रुप्यकािण सिन्त तिहा एतेन 

िचरेण जानन्त ु यत ् एतस्य युतकस्य मपूये िकां  

िकां  सिममिलतम ्ाऄिस्त? 

 

 

 



xv 
 

 

उत्तराणाम ्ऄिगमनम ् 

ाऄपरञ्च ििद्यािथाभ्याः ाआयम ् ाऄपेक्षा िक्रयते यत ् ते स्िशब्दषे ु ाईत्तरािण लेिखरयिन्त, िशक्षक ाः ाआयम ् ाऄपेक्षा न कताव्या यत ्

ििद्यािथानाः त ाः ाऄभीष्टािन मन्यमानािन ाईत्तरािण न यच्छेयुाः। ाऄस्मािभाः ाआदां मपूयाङ्कनां करणीयां यत ् प्रिशक्षािथानाः कााः 

ाऄिधारणााः ाऄिागच्छन,् तासाम ्ाऄिधारणानाम ्ाअधारेण ते कीदृशान ्तकाान् कुिािन्त ाऄथ च स्िमनिस जायमानान ्ििचारान ्

कथां ते ाऄिभव्यञ्जिन्त । यदा िशक्षािथाभ्याः ाआयम ्ाऄपेक्षा िक्रयते यत ्ते किस्मांिश्चत ्ितृ्तान्ते प्रस्ततुिस्थितम ्ाऄिगच्छेयुाः ाऄिप च 

तस्याां िनिहतािधारणायााः िनजििशे्लषण े ाईपयोगां कुयुााः तिहा स्िाभाििकरूपेण ाआयमिे ाऄपेक्षा भििरयित  यत ् तेषाां पक्षताः 

ाअगमयमानानाां िििभन्नानाम ्ाईत्तराणाां कािञ्चत ्सीमाां याित ्ाईत्तररूपेण स्िीकृिताः स्यात ्। 

 ाऄताः एतद ् ाऄत्यन्तम ् ाअिश्यकां  भिित यत ् िशक्षकााः िमिलत्िा सामिूहकरूपेण मपूयाङ्कनाय काांश्चन समानिनदशेान ्

सज्जीकुयुााः यताः ते सि ेिशक्षकााः समानाधारेष ु िनिश्चन्िन्त ुयत ्कीदृशािन ाईत्तरािण समीचीनोत्तराणाां पररसीिमन ाअयिन्त, कािन 

कािन च ाईत्तरािण ाऄसमीचीनािन मांस्यन्ते । ियम ् ाऄर कािनचन ाईदाहरणािन दत्त्िा स्पष्टीकुमााः यत ् कस्यिचत ् प्रश्नस्य ाईत्तरे 

समीचीनोत्तराणाां पररसीिमन काः ाअशयाः ाऄिस्त ाऄथ च ाऄसमीचीनोत्तरािण कािन कथियतुां शक्ष्यन्ते ।  

 

यस्द भवान ्ऄंसारीपररवारमय कस्ित ्सदमयः मयात,्तस्हि सम्पस्िस्वके्रत्रा 

नािपररवतिनमय यः परािर्िः दिः तमय उिरं कथं दद्यात?् 

 

समीचीन-उत्तराणां कािचि ्सीमा 

ाईत्तरािण  समीक्षा 

‚यिद ाऄहम् ाऄांसारीपररिारस्य सदस्या ाऄभििरयां तिहा िनिश्चतम् ाऄकरररयां 

यत् स्िनाम न पयािितारयां यतो िह ाऄनेन पररितानेन मम गररमणाः 

ाअत्मसममानस्य च हािनाः ाऄभििरयत्।‛ 

ाआदां सङ्िक्षप्तां स्पष्टां च ाईत्तरम् ाऄिस्त ाऄिप च ाआङ्िगतां करोित यत् बािलका 

ििषयम् ाऄिगतिती ाऄथ च स्िििचारान ्ाऄिभव्यङ्कु्तां  शक्तनोित। 

‚ाऄहम ् ाऄन्सारी ाऄभििरयां तिहा स्िनाम न पयािितारयां यतो िह ाऄस्माकां  

पररिारस्य परमपराभ्याः ाआदम् एि नाम ाऄिस्त, ाऄथ च यिद मया एतत् 

िक्तव्यम ्ाऄभििरयत ् यत् ाऄहम ् ाऄन्याः ाऄिस्म तिहा ाऄहम ् ाऄसमीचीनम ्

ाऄन्िभििरयम।्‛ 

 

ाऄयां बालाः ाऄध्यायस्य शब्दानाम ्  ाईपयोगम ्ाऄिधारणााः ाऄिभव्यङ्कु्तां  न 

शक्तनोित परन्तु तेन तेषाम ्ाऄथाााः समीचीनतया गहृीतााः ाऄथ च साः ििचारान् 

स्िशब्द ाः िनजानभुि ाः ाऄभ्यव्यक्तां  कृतिान् ।  

 

‚ाऄहां समपित्तििके्रतुाः िातााम ्ाऄमांस्यम ्ाऄिप च स्िनाम पयािितारयम।् ाऄहम् 

एतत् कायाम ् एतदथाम ् ाऄकरररयम ् यतो िह गहृस्य ाऄन्िेषणां कुिाती ाऄहां 

िान्ता जाता। ाऄहम ्ाऄनेन कृत्येन सन्तुष्टा तु नािस्म परन्तु िासाय िकिञ्चत् 

स्थानां तु मे स्यात्‛। 

 

प्रथमदृष््टया ियम ्ाऄनभुििरयामाः  यत् एतत् ाईत्तरां तु ाऄसाध ुाईत्तरम ्ाऄिस्त 

यतो िह बाला समपित्तििके्रतुाः परामशेन सहमता जायते। िकन्तु यदा प्रशे्न 

ाऄस्मािभाः बालस्य परामशााः पषृ्टाः ाऄिस्त तिहा साः परामशााः द्वौ पक्षौ प्रित गन्तुां 

शक्तनोित, कामां साः तका सङ्गताः भिेत्। िनश्चयेन ाऄयां तका सङ्गताः भिेत् । 

कामम ् ाऄर बालायााः ाईत्तरां यत् सा बाध्यतािशात् न ाआच्छन्ती ाऄिप 

नामपररितानां करररयित एषा घटना ििषयाः िा एतत् दशायित यत् सा 

एतत्तथ्यम् ाऄिगतिती यत् ाऄांसारीदमपत्योाः गररमणाः नाशस्य कोऽथााः 

ाऄिस्त। 

 

  

ऄसाधु उत्तरम ् 

ाअम ्ाऄहां स्िनाम पररिितारये । यतो  िह तेन मम गररमा ििधारयते। 

 

ाऄयां प्रश्नाः ाऄध्यायस्य मानिीयगररमणाः मपूयम ् ाआित भागात् पषृ्टाः ाऄिस्त। 

छाराः ाऄांसारीियेण तस्य  भायाया च ाऄनभुतूस्य भेदभािस्य गररमणाः च 

धारणायााः च मध्ये समीचीनम् ाऄन्तसामबन्धां कपपियतुां न शक्तिान ्।  

 

 


