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દ્વશક્ષણર્ી સમસ્યાઓ
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“બાલમાંરદરર્થી લઈ કૉલેજ સધી બધાં ભણાવવામાાં આવે છે . તત્રકોણ, ચતષ્કોણ, પાંચકોણ
- અષ્ટ્કોણ - પણ ર્ર્થી ભણાવાતો દૃષ્ટષ્ટ્કોણ”
''The collapse of education is the collapse of the nation."
દ્વશક્ષણર્ી ચચાન કરતાાં સમજવાં જોઈએ કે દ્વશક્ષણ એટલે શ?
ાં દ્વશ = દ્વશસ્ત અર્ે
શીલવાર્, ક્ષ = ક્ષમાર્ો ગણ, ણ(ર્) = ર્મ્રતા. વ્યદ્વક્તમાાં જેર્ાર્થી દ્વશસ્તર્ાં સજનર્ ર્થાય
છે , વ્યદ્વક્તર્ે શીલવાર્ બર્ાવે છે , જેર્ાર્થી વ્યદ્વક્તમાાં ક્ષમાર્ો ગણ દ્વવકસે છે , માફી
બક્ષવાર્ી ક્ષમતા દ્વવકસે છે તર્થા જે પ્રાપ્ત કરવાર્થી વ્યદ્વક્તમાાં ર્મ્રતાર્ાં સજનર્ ર્થાય છે .
દ્વવર્ય દ્વવવેકર્ા ગણ દ્વવકસે છે , કહે વાય છે કે દ્વશક્ષણ એ તો ત્રીજી આાંખ છે . દ્વશક્ષણ ર્વી
દૃષ્ટષ્ટ્ર્થી જોવાર્ાં શીખવે છે .
દ્વશક્ષણ કે વાં હોવાં જોઈએ ? ગાાંધીજીએ ર્ઈ તાલીમમાાં કહ્ાં છે કે જે દ્વવદ્યાર્થીર્ો
સવાનગી દ્વવકાસ કરી શકે તે સાચાં દ્વશક્ષણ. વ્યદ્વક્તર્ા - Hand, Heart અર્ે Head એ
ત્રણેર્ો જેમાાં ઉપયોગ કરવાર્ી તાલીમ મળે તે સાચ અર્ે આદશન દ્વશક્ષણ - સાચાં દ્વશક્ષણ
દ્વવદ્યાર્થીર્ે કે ળવે છે . વ્યદ્વક્ત કે ળવાય ર્હીં તે અધરાં દ્વશક્ષણ કહે વાય. દ્વશક્ષણ તો
“ટર ાન્સફોમનર” - છે જે પશ જેવા વ્યદ્વક્તર્ે પાંદ્વડત બર્ાવી દે છે - સમજદાર બર્ાવી દે છે –
ધીરજવાર્, સહર્શદ્વક્તવાળો અર્ે ઉદારતા અર્ે રાષ્ટ્ર ીય ભાવર્ાર્ા રાંગે રાંગી ર્ાખે તે
આદશન દ્વશક્ષણ.
આઝાદીર્ા ઘણા વિો પછી પણ આપણે મેકોલેર્ી દ્વશક્ષણ ર્ીતતમાાંર્થી બહાર
આવ્યા ર્ર્થી. દ્વશક્ષણર્ે લાગે વળગે છે ત્યાાં સધી આપણે બબ્રટીશ ગલામીમાાંર્થી બહાર
આવ્યા ર્ર્થી પણ જાણે તેમાાં વધારે ખાંપતા જઈ રહ્ા છીએ. પરરણામે આપણી દ્વશક્ષણ
પ્રર્થા અર્ેક સમસ્યાઓર્ો સામર્ો કરી રહી છે .
પ્રર્થમ – ખાટલે ખોડ એ છે કે “પાયામાાં પાાંચ અર્ે સ્લેબમાાં સાત” – એ
દ્વવચારસરણીર્ે વળગી રહ્ા છીએ. પાયાર્ે, પ્રાર્થતમક દ્વશક્ષણર્ે મજબૂત બર્ાવવાર્ા
બદલે ઉપેક્ષા કરી રહ્ા છીએ. પરરણામે પાાંચ ધોરણ પાસ કયાન પછી પણ દ્વવદ્યાર્થીર્ે
વાાંચતા આવડતાં ર્ર્થી.
આજર્ાં આપણુાં દ્વશક્ષણ ભય અર્ે ભારવાળાં બર્ી ગયાં છે - કમળાાં બાળકો વાાંકા
વળી જાય તેવા ભારે ખમ દફતર – ભણાવ્યા વગર જ જાણે મા-બાપ માટે હોમવકન ર્ા ર્ામે
માર્ચસક બોજ ! બાળક ભણે છે કે વાલી તે ખબર જ પડતી ર્ર્થી !
સરળ અર્ે સમજાય એવાં દ્વશક્ષણ તો માતૃભાિામાાં હોઈ શકે . કમર્સીબે આજર્ા
વાલીઓ – દેખાદેખીર્થી બાળકર્ે અાંગ્રેજી માધ્યમમાાં ભણવા મૂકી દઈ બાળકર્ો બોજ વધારે
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છે . અાંગ્રેજી જરૂરી છે , શીખવાં જોઈએ પણ અાંગ્રેજી માધ્યમર્ી જરૂર ર્ર્થી. માતૃભાિા સગીમા છે , જ્યારે અાંગ્રેજી તો અપરમા છે - સાવકી માાં છે . માતૃભાિા આાંખો છે જ્યારે અાંગ્રજી
ે
તો ચશ્મા છે . બાળકર્ા પોિણ માટે માતાર્ા ધાવણ પછી બીજ ાં સ્ર્થાર્ માતૃભાિાર્ાં છે .
ખરે ખર તો જે ભાિામાાં સપર્ાં આવતાં હોય તે ભાિામાાં ભણવા મૂકવાં બાળકર્ા રહતમાાં છે .
બાળકર્ે માતૃભાિામાાં કરે લી વાત તેર્ા રદલમાાં વસી જાય છે . અાંગ્રેજી માધ્યમર્ી ખરી
મશ્કે લી તો એ છે કે ગજરાતી - સાંસ્કૃ ત સાર્થે સ્ર્ાતક ર્થયેલા દ્વશક્ષકો અાંગ્રેજી માધ્યમમાાં
ભણાવે છે ! એક બાજ તગડી ફી પડાવતી શાળામાાં દ્વશક્ષકોર્ે પૂરતો પગાર પણ આપતા
ર્ર્થી. દ્વશક્ષકોર્ાં શોિણ ર્થાય છે તેર્થી દ્વશક્ષકો દ્વર્ષ્ઠાપૂવનક ભણાવવાર્ે બદલે બીજે સારી
તક મળે તો ભાગી જવાર્ી વેતરણમાાં હોય છે . સરકારે ખાર્ગી દ્વશક્ષણર્ે પરવાર્ગી આપી
છે જેર્ા પરરણામે દ્વશક્ષણર્ી હાટડીઓ ખૂલી ગઈ છે – વાલીઓર્ાં “ઇમોશર્લ બ્લેકમેઈલ”
કરતી સાંસ્ર્થાઓ વાલીઓર્ે તગડી ફી આપવા મજબૂર કરે છે . હકીકત તો એવી ર્થઈ છે કે
જેર્ાાં બાળકો અાંગ્રેજી માધ્યમમાાં ર્ર્થી ભણતા તેવા વાલીઓ લઘતાગ્રાંશ્વર્થર્થી પીડાય છે .
દ્વશક્ષણમાાં દાંભ વધ્યો છે , પણ ગણવિા ઘટી છે . અાંગ્રેજી માધ્યમમાાં ભણતા દ્વવદ્યાર્થી
તત્રશાંક દશામાાં મૂકાય છે . ર્ ઘરર્ો ર્ ઘાટર્ો. અાંગ્રેજી અઘરાં પડે ર્ે ગજરાતી ફાવે ર્રહ.
પાયાર્ા દ્વશક્ષણર્ી ર્ઈ તાલીમ આપણે ભૂલી ગયા છીએ - પરરણામે
તગજભાઈર્ી દચક્ષણામૂર્ષત, હરભાઈર્ી ઘરશાળા, અર્ે જગતરામ દવેર્ી વેડછીર્ે આપણે
ઓળખી શક્યા ર્ર્થી, પચાવી શક્યા ર્ર્થી – માર્ચસક સાર્થે શારીરરક તાલીમ આપતાં
દ્વશક્ષણ રહ્ાં ર્ર્થી – આજે જાણે દ્વશક્ષણર્ી ફજેતી ર્થઈ રહી છે . સરકારે ર્વી દ્વશક્ષણર્ીતતર્ો
મદ્દો ઘડ્યો છે – અર્ેક કતમશર્રો દ્વર્માયાાં પણ તેર્ી ભલામણો અભરાઈએ ચડાવી દેવામાાં
આવે છે . રાજકીય ર્ેતાઓએ જ દ્વશક્ષણર્ે વ્યવસાય કે કમાણીર્ાં સાધર્ બર્ાવી દીધાં છે .
ત્યારે દ્વશક્ષણ સધારણાર્ી વાત જ ક્યાાં આવે છે ? દ્વશક્ષણર્ી ગણવિા ઘટવાર્થી રાષ્ટ્ર
દ્વવર્ાશર્ા માગે જાય છે તે માટે અાંગ્રેજીમાાં દ્વવચારો સમજવા જેવા છે .
"Destroying any nation does not require the use of atomic bombs or
the use of long range missiles. It only requires lowering the quality of
educations and allowing cheating in the examinations by the students. The
collapse of education is the collapse of the nation."
જો આ દેશમાાં ઝડપી દ્વવકાસ કરવો હશે તો દરે કર્ા માટે દ્વશક્ષણ હાર્થવગાં બર્ાવવાં
પડશે - દ્વશક્ષણર્ે સસ્ત બર્ાવવાં પડશે – દ્વર્ષ્ઠાવાર્ દ્વશક્ષકોર્ે પૂરતા પગાર આપી
દ્વર્મણૂક કરવી પડશે. ભવ્ય દેખાતી ઇમારતો દ્વશક્ષણ માટે મહત્ત્વર્ી ર્ર્થી. દ્વર્ષ્ઠાવાર્ દ્વસ્મત રે લાવતો તો દ્વશક્ષક ભણતરર્ાં સ્તર ઊચાં લઈ જઈ શકશે. ચોરી કરીર્ે કે અર્ામતર્ો
લાભ લઈર્ે આગળ આવેલા દ્વવદ્યાર્થીઓર્ા હાર્થે રાષ્ટ્ર ર્ાશ પામે છે . કોઈકે સાચાં જ લખ્યાં છે
કે "Patients die at the hand of such doctors. Building collapse at the hand of
such engineers,. Money is lost at the hand of such economists and
accountaints." Humanity dies at the hand of such religious scholars. Justice is
lost at the hand of such Judges - તેર્થી -
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“We want that education through which strength of mind is
increased, character is formed, intellect is expanded and one can stand on
one's own feet.” -- Swami Vivekanand
યાદ રાખો,
(૧)

“દ્વશક્ષણ દ્વવશ્વર્ાં સૌર્થી શદ્વક્તશાળી હશ્વર્થયાર છે તેર્ો ઉપયોગ તમે દદ્વર્યાર્ે

બદલવા માટે કરી શકો છો” – ર્ેલસર્ માંડેલા
(૨)

“શાળામાાં તમે શાં શીખ્યા હતા તે ભૂલી જાવ પછી જે બચે છે તે દ્વશક્ષણ છે .” –

આલબટન આઈન્સ્ટાઈર્
(૩)

“દ્વશક્ષણ ભદ્વવષ્યર્ો પાસપોટન છે . આજે જે તૈયારી કરે છે તેર્ે જ તે આવતી કાલે

મળે .” – માલકોમ એકસે
(૪)

“જ્ઞાર્ એ શદ્વક્ત છે . દરે ક ઘરમાાં, દરે ક પરરવારમાાં દ્વશક્ષણ પ્રગતતર્ી ઇમારત છે .”

-- કોફી અન્નાર્
(૫)

સરકારે અાંગ્રેજી માધ્યમર્ી શાળાઓ શરૂ કરીર્ે દ્વશક્ષણર્ે સસ્તાં અર્ે સૌર્ા માટે

સરળ બર્ાવવાં જોઈએ. ગજરાતી માધ્યમર્ે લોકતપ્રય બર્ાવે.
આપણે સૌ જાગૃત ર્થઈએ અર્ે ગણવિાસભર દ્વશક્ષણર્ા દ્વવકાસ માટે પ્રયત્ર્શીલ
બર્ીએ. આવતી - ર્વી પેઢીર્ે મજબૂત બર્ાવીએ.

ÖÎâå ÕäÓí
ÖÎâåÕäÓí Ðë½â ÑÛä ÖÚç ÖÎâå »Óäáë,
ÂâÅç, ÖâÕÓÇâ, ÖèÍÅâÉä ½ïÊ»ä ÐÓä Ôåáë.
ÖÎâåÕäÓí...
ÕÚâÔâ ÕÚâÔâ ½âïËäÏâÍçÌçï sÕpÌ Íèrï »Óäáë,
ÐâÓÑâÈâÌë ÑíÈä×ä ¿Ñ»âÕäÌë ÎÓäáë.
ÖÎâåÕäÓí...
×í¿ tÒâï ×î¿âÔÒ Ìë ÖÎâå tÒâï ¼çÊâå,
ÑíÊä‘ áÌë áâÌïÊä‘áë ’½öãÈ »ëÕä Á½âå
ÖÎâåÕäÓí...
Öã¿Ì ÈeÅçÔ»Ó áâÕäÌë ÚâÉ ËíÈâ ×ä¼ÕâÅë,
ãÕYâ ÏâÔÌ ÚÖÈä ÁìÌë ×î¿âÔÒ ÏÌâÕÅâÕë...
ÖÎâåÕäÓí...
áãÐÒâÌ ¿ÔâÕä áâ¼â Êë×Ìë ÖçïÊÓ sÕ½ô ÏÌâÕäáë
ÔxÑä‘ ÍÇ ÊíÅÈâ áâÕë, áëÕçï áâï½Ççï ¿Ñ»âÕäáë
ÖÎâåÕäÓí...
ુ ા સ્વર” માાંથી સાભાર
“શિશન
Shikshan Darshan
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