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સાાંપ્રત સમયમાાં રાષ્ટ્ર અર્ે દ્વવશ્વમાાં અશાાંતત વ્યાપ્ત છે . તેર્થી જ તો રાષ્ટ્ર ીય
દ્વશક્ષણર્ી ર્વી ર્ીંતત (૧૯૮૬) માાં રાષ્ટ્ર ીય એકતા બબર્સાાંપ્રદાદ્વયકતા, દ્વવશ્વબાંધત્વ,
સમાર્તા માટે ર્ા દ્વશક્ષણ પર ભાર મકવામાાં આવે છે . સૌર્ા લોહીર્ો રાંગ એક જ છે , દરે ક
ધમનર્ા પાયાર્ા ચસદ્ધાાંતો પણ એક જ છે . માર્વજાત એક કટાં બ છે , આપણી પાસે બે જ
માગો છે . એક બધ્ધ અર્ે બીજો યધ્ધર્ો ત્રીજો દ્વવકલપ ર્ર્થી. રહરોસીમા અર્ે ર્ાગાસાકી
જેવા શહે રો પર ફેં કવામાાં આવેલા અણુાં બોમ્બ ભદ્વવષ્ય માટે ર્ી ચેતવણી ઓછી ર્ર્થી ! આ
સમજ માર્વજાતર્ા હૃદયર્ી કે ળવણી ચસવાય શી રીતે સાંભવી શકે ? ર્વો દ્વવશ્વસમાજ
શોિણ પર ર્રહ, ભાગીદારીર્ી ભાવર્ા પર જ ર્ભી શકશે. જો હવે ભાઇઓર્ી માફક સાર્થે
મળીર્ે જીવતાાં ર્હીં શીખીએ તો જરૂર આપણે મૂખાનઓર્ી માફક સાર્થે મળીર્ે મરીશાં !
રાષ્ટર પ્રેમ અર્ે દ્વવશ્વપ્રેમ પરસ્પર દ્વવરોધી બાબત ર્ર્થી. ટાગોરે સાચ જ કહયાં છે કે , “સાચી
દેશભદ્વક્ત દ્વવશ્વપ્રેમર્ી જર્ર્ી છે .’’ શાાંતત સ્ર્થાપવા માટે દ્વવશ્વર્ા દેશોએ શાાંતત અર્ે
સલામતી સ્ર્થાપવા માટે બીજા દ્વવશ્વયધ્ધ બાદ ય.એર્. (United nations) ર્ી સ્ર્થાપર્ા
કરવામાાં આવી. ય.એર્. પણ દ્વવશ્વમાાં ત્રીજ દ્વવશ્વયધ્ધ ર્ ર્થાય અર્ે દ્વવશ્વ દ્વર્ઃશસ્ત્રીકરણ
તરફ જાય તેવા જાગૃત પ્રયાસો કરે છે . આજર્ી પેઢીર્ા માર્સમાાં દ્વધક્કાર, અદ્વવશ્વાસ,
અસાંવેદર્શીલતા જેવા મૂલયોર્ાં પ્રમાણ વઘત જાય છે . જેર્ા લીધે વૈશ્વશ્વક અશાાંતતર્ા બીજ
રોપાય છે . આર્થી વૈશ્વશ્વક પરરદ્વસ્ર્થતતર્થી દ્વવદ્યાર્થીઓર્ે વાકે ફ કરી શાાંતત માટે ર્ા દ્વશક્ષણર્ી
ખૂબ જ જરૂરીયાત છે . આપણે બધા એક જ છીએ અર્ે એક જ ઘરતી પર જન્મેલા છીએ. આ
દ્વવશ્વ એક કટાં બ છે એવી ભાવર્ા વતનમાર્ પેઢીમાાં પ્રસ્ર્થાતપત કરવા દ્વશક્ષણર્ા ક્રમમાાં શાાંતત
માટે ર્ાં દ્વશક્ષણ અદ્વર્વાયન બન્ય છે . દ્વવશ્વર્ી પ્રજા એકબીજા પર કે વી રીતે આધારરત છે અર્ે
તેર્ા કારણો અર્ે દ્વવશ્વર્ા

તમામ ધમો પ્રત્યે લાગણી દ્વવદ્યાર્થીઓમાાં જન્માવી પડશે

દ્વશક્ષણર્ા અભ્યાસક્રમ અર્ે સહઅભ્યાસ પ્રવૃદ્વિઓ િારા આાંતરરાષ્ટર ી ય શાાંતત અર્ે
સમરસતા માટે ર્ી સમજ કે ળવી શકાય.
“If we have no peace,
It is because we have forgotten
that we belong to each other”
-
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મધર ટે રેસાર્ા આ વાક્ય પરર્થી કહી શકાય કે દેશમાાં શાાંતત માટે ભાઇચારો અર્ે
એકબીજાર્ો સાર્થ સહકાર ખબ જરૂરી છે . દ્વવશ્વર્ી પ્રજાઓ પરસ્પરાવલાંબી છે . દ્વવશ્વર્ા રાષ્ટ્ર ો
એકબીજાર્ા સહકારર્થી પોતાર્ી ભૌતતક જરૂરરયાતો સાંતોિી શકે છે . આમ, પોતાર્ી જીવર્
જરૂરરયાતો સાંતોિવા માટે એકબીજા પર આધાર રાખવો પડે છે . આર્થી દ્વવશ્વમાાં શાાંતત અર્ે
ભાઇચારો અદ્વર્વાયન છે દ્વવશ્વમાાં માર્વજાત પર તોળાઇ રહે લી યધ્ધર્ી આાંધીર્ે ખાળવા માટે
દ્વવશ્વમાાં શાાંતત માટે ર્ા દ્વશક્ષણર્ી ખબજ જરૂરરયાત છે . સાંકચચત રાષ્ટ્ર વાદર્ા અર્ેક ભયાર્ક
પરરણામો આવે છે . સાંકચચત રાષ્ટ્ર વાદ માાંર્થી બચવા માટે પણ દ્વવશ્વમાાં શાાંતત અર્ે
સમરસતા માટે ર્ાં દ્વશક્ષણ જરૂરી છે . દ્વવશ્વ છે લ્લી એક સદીમાાં બે દ્વવશ્વ યધ્ધોએ સજેલા
મહાદ્વવર્ાશક યધ્ધ દ્વર્હાળ્ છે . દેશ-દેશ વચ્ચેર્ા ઝધડાઓ પતાવવા અર્ે દ્વવશ્વર્ા દેશો
શાાંતતમય જીવર્ જીવી શકે અર્ે સ્વદ્વવકાસ સાધી શકે તેવા આશયર્થી ય.એર્.ર્ી સ્ર્થાપર્ા
કરવામાાં આવી છે .દ્વવશ્વમાાં શાાંતત સમરસતા અર્ે અલપદ્વવકચસત રાષ્ટ્ર ોર્ે આર્થર્થક મદદ કરવા
માટે

આ સાંસ્ર્થાર્ી દ્વવદ્વશષ્ટ્ કામગીરી છે . દ્વવશ્વમાાં આાંતરરાષ્ટ્ર ીય શાાંતત અર્ે સમરસતા

કે ળવવા માટે દ્વશક્ષણ મોટો ફાળો આપી શકે છે . દ્વશક્ષણ િારા બાળકર્ી વૈચારરક ચક્ષતતજો
દ્વવસ્તારી બાળકમાાં દ્વવશ્વ શાાંતતર્ા સર્ાતર્ મલયોર્ે જાગૃત કરી શકાય છે . દ્વશક્ષણર્ા
અભ્યાસક્રમ અર્ે સહ અભ્યાસ પ્રવૃતતઓ િારા બાળકોર્ે આાંતરરાષ્ટ્ર ીય શાાંતત સદભાવર્ા
અર્ે સમરસતાર્ા રાંગે રાંગી શકાય છે .
સાંશોધર્ પદ્ધતત :
આ સાંશોધર્પત્રમાાં શાાંતત અર્ે સમરસતા માટે ર્ા દ્વશક્ષણ ર્ે આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
પરરપેક્ષ્યમાાં દ્વવચારો રજૂ કરવા માટે સાંશોધકે દ્વવિયવસ્ત દ્વવશ્લેિણ સાંશોધર્ પદ્ધતતર્ો
ઉપયોગ કયો છે . આ પદ્ધતતમાાં શાાંતત અર્ે દ્વશક્ષણ ર્ાાં જદા જદા પસ્તકોર્ો અભ્યાસ કરી
દ્વવચારો રજૂ કરવામાાં આવ્યા છે .
શાાંતતર્ાં દ્વશક્ષણ શા માટે ? :
આજે સમગ્ર દ્વવશ્વમાાં શસ્ત્રોર્ી દોટ ચાલી રહી છે . જાણે કે માણસ મરવા માટે
ઉતાવળો બન્યો છે . જે રીતે રાષ્ટ્ર ો ખબ મોટી રકમ લશ્કરર્ી પાછળ ખચે છે એ રીતે જાણે
કે , માણસ જાતે પૃ્વી પરર્ા દ્વવર્ાશર્ે મખ્ય અગ્રતા આપવાર્ાં ર્ક્કી કયન છે ! આજર્ા
અવકાશ અર્ે અણુયગમાાં દ્વવજ્ઞાર્ અર્ે ટે ક્ર્ોલોજીએ અર્ેક આદ્વશવાનદ આલયા છે તો
સમસ્યાઓ પણ ખબ સજીન છે . આજે દ્વવશ્વમાાં માર્વજાત ગરીબી, બેકારી, વસ્તીદ્વવસ્ફોટ,
દ્વવશ્વયધ્ધર્ો ભય, પયાનવરણર્ી અસમતલા અર્ે એકાાંકીપણુ જેવી સમસ્યાઓ ઉભી છે .
આ રહાંસા દૂર ત્યારે જ ર્થાય જ્યારે દ્વવશ્વમાાં શાાંતત સ્ર્થાપી શકાય. દ્વવશ્વશાાંતત સ્ર્થાપવા માટે
આવર્ારી પેઢીમાાં શાાંતત અર્ે સમરસતાર્ાાં દ્વશક્ષણર્ી તાતી જરૂરરયાત છે . આજર્ી વૈશ્વશ્વક
પરરદ્વસ્ર્થતીમાાં એક બધ્ધર્ો અર્ે બીજો યધ્ધર્ો એમ બે માગન છે . આપણે બધ્ધર્ો માગન
ઇચ્છતા હોઇએ તો શાાંતત અદ્વર્વાયન છે . યર્ેસ્કોર્ા આમખમાાં લખ્ય છે કે “since wars
begin in the minds of men, it is the minds of men that the defences of peace
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must be constructed.” દેશર્ા લોકોમાાં માર્વતા ન્યાય, સ્વતાંત્રતા અર્ે શાાંતત માટે ર્ાં
દ્વશક્ષણ ખબજ અદ્વર્વાયન છે . અર્ે આ જરૂરરયાત બધા રાષ્ટ્ર ોએ પારસ્પરરક સહાય અર્ે
સાંબાંધર્ા જસ્સા સાર્થે પરી કરવી જોઇએ એ તમામ રાષ્ટ્ર ર્ા ર્ાગરરકર્ી પદ્વવત્ર ફરજ છે .
આમ, દ્વવશ્વશાાંતત માટે યધ્ધર્ે ર્ાબદ કરવા માટે અર્ે શાાંતતર્ાં રક્ષણ આજર્ી ઉગતી પેઢીમાાં
હૃદય સધી પહોંચે તેર્ા માટે શાાંતત માટે ર્ા દ્વશક્ષણર્ી જરૂરરયાત છે . શાાંતત માટે ર્ા
દ્વશક્ષણર્ી અદ્વર્વાયન શરત છે . સહકાર અર્ે દ્વર્:શસ્ત્રીકરણ .
સહકાર અર્ે દ્વર્:શસ્ત્રીકરણ શા માટે ?
આલબટન આઇર્સ્ટાઇર્ે કહ્ાં હત કે , ત્રીજ દ્વવશ્વયધ્ધ અણુબોમ્બર્થી લડાશે, તો
ચોર્થાં દ્વવશ્વયધ્ધ પ્ર્થર અર્ે કહાડીઓર્થી લડાશે. કારણ કે તે વખતે હાલર્ાં કશાં જ બચ્ય
ર્હી હોય.
બીજા દ્વવશ્વયધ્ધ્માાં ભયાંકર દ્વવર્ાશ આપણે જાપાર્ર્ા રહરોદ્વશમા અર્ે ર્ાગાસાકી
શહે રોમાાં જોયો. ૧૯૪૫ ર્ી છઠ્ઠી ઓગસ્ટે રહરોદ્વશમા શહે ર પર માર્વસાંહાર માટે
“દ્વલટલબોય” ર્ામર્ો અણુબોમ્બ ર્ાખવામાાં આવ્યો હતો. જેમાાં આ શહે રર્ા ઘડીર્ા છ્ઠ્ઠ્ઠા
ભાગમાાં ચાર લાખર્થી વધ લોકો મયાન હતા. દ્વવશ્વર્ા માર્વ ઇતતહાસમાાં આર્ાર્થી કાળો
રદવસ બીજો ક્યો હોઇ શકે ? ત્રણ રદવસ બાદ અમેરીકાએ “ફ્રેટમેર્” બોમ્બ ર્ાગાશાકી
શહે ર ઉપર ફેં કી કૃ રતાર્ાં ભયાંકર સ્વરૂપ પ્રદર્શશત કયન આજે અમેરરકા અર્ે રદ્વશયા પાસે આ
“દ્વલટલબોય” અર્ે “ફ્રેટમેર્” બોમ્બ કરતાય દ્વવર્ાશક બોમ્બ બર્ાવી ચક્યા છે . અમેરરકા
પાસે આ સાર્થે પચાસ શહે રોર્ો દ્વવર્ાશ ર્થઇ શકે તેવા શદ્વક્તશાળી બોમ્બ છે .
આટલી ભયાંકર દ્વવર્ાશર્ી તૈયારી આ પવે ક્યારે ય ર્હોતી ર્થઇ ! આજે દ્વવશ્વ પાસે
એટલી દ્વવર્ાશક શદ્વક્ત છે કે ત્રીજ દ્વવશ્વયધ્ધ કરવાર્ી રહાંમત કોઇ કરી શકે તેમ
ર્ર્થી.એટલે તો બોમ્બ બર્ાવર્ારા અર્ે વાપરર્ારા બાંન્ને કહે છે કે , દ્વવશ્વયધ્ધ ર્રહ ર્થાય
તેર્ાં કારણ બોમ્બ છે . ત્રીજ દ્વવશ્વયધ્ધ ર્થશે તો કોઇ હારર્ાર કે કોઇ જીતર્ાર ર્હી હોય.
બધા જ હારે લા હશે. સવનર્ાશજ આર્ાં પરરણામ છે . જો હવે ભાઇઓર્ી માફક સાર્થે મળીર્ે
જીવતાાં ર્હીં શીખીએ તો જરૂર આપણે મખાનઓર્ી માફક સાર્થે મળીર્ે મરીશાં. આમ દ્વવશ્વર્ે
તમામ રાષ્ટર ોએ પરસ્પર સહકાર અર્ે દ્વર્ઃશસ્ત્રીકરણ તરફ લઇ જવો પડશે. આમ હવે દરે ક
દેશ એકબીજા સાર્થે સહકારર્થી જીવવાર્ો સમય આવી ગયો છે . રદ્વશયા અર્ે અમેરરકા જેવા
મોટા દેશો શસ્ત્રોર્ી દોટ ઉપર કાબ મકી કે ટલાક શસ્ત્રો ર્ષ્ટ કરવા તરફ જઇ રહ્ા છે . તે
દ્વવશ્વશાાંતત માટે સારી દ્વર્શાર્ી છે .
દ્વવશ્વર્ા દેશોએ આાંતરરાષ્ટર ીય શાાંતત અર્ે સલામતીર્ી સ્ર્થાપર્ા કરવા અર્ે
શાાંતતર્ે અવરોધરૂપ હોય તેવી બાબતોર્ે અટકાવવા કે દર કરવા ૨૪ ઓકટોબર ૧૯૪૫ ર્ા
રોજ ય.એર્. (United nations) ર્ી સ્ર્થાપર્ા કરવામાાં આવી હતી. ય.એર્. પણ દ્વવશ્વમાાં
ત્રીજ ાં દ્વવશ્વયધ્ધ ર્ ર્થાય અર્ે દ્વવશ્વ દ્વર્ઃશસ્ત્રીકરણ તરફ જાય તેવા જાગૃત પ્રયાસો કરે જ છે .
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આપણે આપણા દ્વવદ્યાર્થીઓર્ે આ વૈશ્વશ્વક પરરદ્વસ્ર્થતતર્ી વાકે ફ કરી એ તો શાાંતત માટે ર્ા
દ્વશક્ષણર્ો પાયો રચી શકાય.
શાાંતત અર્ે મૂલયોર્ી વૃદ્વધ્ધ :
આજર્ી વતનમાર્ પરરદ્વસ્ર્થતત જોતા રાજકારણ એ દ્વધક્કાર, ઇિાન, અદ્વવશ્વાસ
માર્વીય મૂલયોર્ાં અવમલર્,

અસાંવેદર્શીલતા, પાપભીરૂકતામાાં સબડે છે . સિાર્ા

રાજકારણર્ાં જ વચનસ્વ જોવા મળે છે . દ્વધક્કાર, સાઠમારી, સ્પધાન, આક્રમણો અર્ે મોટાાં
યધ્ધો લોકમાર્સમાાં ખોટા વલણોર્ાં દ્વર્રૂપણ કરે છે . આક્રમક સ્વાર્થન, મહત્વાકાાંક્ષા,
સાંકચચત િદ્વષ્ટકોણ, રાષ્ટર ીયતાર્ો અતતરે ક આ બધા દૂિણો માર્વીર્ા મર્માાં ઘર કરી ગયા
છે . આપણે આ દૂિણો દૂર કરી શાાંતત સ્ર્થાપી ર્વાાં મૂલયો પ્રસ્ર્થાતપત કરવા પડશે. એ માટે
માર્વજાતમાાં સવનગ્રાહી િદ્વષ્ટકોણર્ાાં મૂલયો દ્વવકસે તે જરૂરી છે . આપણો દરે ક ર્ાગરરકર્ી
દ્વવચારવાર્ી િદ્વષ્ટ દ્વવશાળ બર્ાવીએ, પૂવનગૃહ અર્ે પક્ષપાત દ્વવર્ા જોવાર્ી િદ્વષ્ટ
દ્વવકસાવીએ, આાંતરરાષ્ટર ીય સમજ દ્વવકસાવીએ તો અવશ્ય મૂલયોર્ી વૃદ્વધ્ધ ર્થાય.
આપણે દરે ક એક જ છીએ એવી ભાવર્ા દ્વવકસાવીએ તો જ શાાંતત શકય બર્ે
તેર્થી તો મહર્ષિ રવીન્િર્ાર્થ ટાગોર કહે છે કે ,”આપર્ે બધા એક ધરતી પર જન્મેલા,એક જ
માટીર્ાાં બર્ેલા, એક જ આલોકર્થી આલોદ્વકત ર્થયેલાાં છીએ એટલે બાહ્રૂપર્થી ભલે ગમે
તેટલી બભન્નતા અર્ે ભેદ દેખાય પણ સૌ એક જ એવા બ્રહ્મર્ા અાંશ છીએ” આમ આપણે
સૌ એક છીએ તેવી ભાવર્ા સૌમાાં દ્વવકસે તો તતરસ્કાર અર્ે દ્વધક્કાર અવશ્ય દૂર ર્થાય ડૉં.
રાધાકૃ ષ્ણ કહે છે , “આપણે જમનર્, અમેરરકર્ કે રદ્વશયર્ હોઇએ, પરાંત મૂળભૂત રીતે
આપણે માર્વી છીએ આ પાયર્ી વાત આપણે કદી ર્ ભૂલીએ ચાલો આપણે એક
દ્વવશ્વસમાજમાાં જીવતાાં શીખીએ”.
તારણ :
આજે દ્વવશ્વમાાં શાાંતતર્ી જરૂરીયાત અદ્વર્વાયન બર્ી ગઈ છે . દ્વવશ્વમાાં શાાંતત સ્ર્થાપવા
માટે યદ્ધોર્ે ર્ાબૂદ કરવા આજર્ી ઉગતી પેઢી કે જે આવતી કાલર્ો ર્ાગરરક છે તેર્ે શાળા
મહાશાળા કક્ષાએ અપાતા દ્વશક્ષણ સાર્થે વૈશ્વશ્વક શાાંતત માટે ર્ાં દ્વશક્ષણ આપવાં જોઈએ. શાળા
મહાશાળાઓમાાં દ્વવશ્વર્ા તમામ રાષ્ટ્ર ો પરસ્પર સહકાર અર્ે દ્વર્ઃશસ્ત્રીકરણ તરફ
એક્બીજાર્ા સહકારર્થી જીવર્ જીવે તેવા સાંસ્કારોર્ાં ચસચર્ કરવાં જોઈએ. આવા સાંસ્કારોર્ાં
ચસચર્ ર્થાય તેવો દ્વશક્ષણર્ો ઉદેશ્ય હોવો જોઈએ. દ્વવશ્વમાાં ધમન,જાતત,વણન અર્ે સાંપ્રદાયર્ાાં
ર્ામે સતત અજપ
ાં ો અર્ે અશાાંતત જોવા મળે છે . આ દૂિણો દૂર કરી શાાંતત સ્ર્થાપી ર્વા
મૂલયો પ્રસ્ર્થાતપત કરવા પડશે. આ ર્વા મૂલયો પ્રસ્ર્થાતપત કરવા માટે દ્વવશ્વશાાંતત માટે ર્ાં
દ્વશક્ષણ ખૂબજ અદ્વર્વાયન છે .શાળા મહાશાળા કક્ષાએ વૈશ્વશ્વક શાાંતત માટે કે વી પરરદ્વસ્ર્થતતર્ાં
દ્વર્માનણ કરવાં, તેર્ે કે વાં જ્ઞાર્ આપવાં તે ખબ જરૂરી છે . આ દ્વર્રાકરણ તેર્ા દ્વવચારો, ટે વ
અર્ે કાયોમાાં પરરણમેં તો જ શાાંતતર્ાં સામ્રાજ્ય પ્રસ્ર્થાતપત ર્થાય. શાાંતત ગણર્ી પેદાશ
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મર્માાંર્થી પેદા ર્થાય છે . મર્ર્ા ક્ષેત્રર્ે ફળિપ બર્ાવી બધાર્ે માફ કરવાર્ી ભાવર્ા
શાાંતતર્ી જર્ર્ી છે .
સમાપર્ :
આમ હવે આપણા સમગ્ર દ્વશક્ષણર્ા ક્રમમાાં શાાંતત અર્ે સમરસતા માટે ર્ાં દ્વશક્ષણ
અદ્વર્વાયનપણે આપણે ઉમેરવ પડશે દ્વવશ્વર્ી પ્રજાઓ એકબીજા પર કઇ રીતે આધારરત છે .
તેર્ાાં કારણો અર્ે દ્વવશ્વર્ા તમામ ધમો પ્રત્યે સન્માર્ર્ી લાગણી દ્વવદ્યાર્થીઓમાાં જન્માવી
પડશે. જાપાર્માાં બાલમાંરદરર્થી જ શાાંતત માટે ર્ા દ્વશક્ષણર્ી જોગવાઇ છે , આપણે પણ એ
માટે મર્થીએ.
સાંદભન :
Bajaj, M. (2008).Encyclopediya of peace Education. Charlotte: information
Age publishing.
Danesh, H. B. (2006). Towards an integrative theory of peace education.
Journal of peace education.
UNESCO:(1994).UNESCO”S culture of peace programme (leaflet)
www.peacefromharmony.org
શાસ્ત્રી જયેન્િ

દવે

:

કે ળવણીર્ાાં તાદ્વત્વક આધારો,યદ્વર્વસીટી

ગ્રાંર્થ દ્વર્માનણ

બોડન ,અમદાવાદ.
શાસ્ત્રી જયેન્િ અર્ે અન્ય : દ્વશક્ષણર્ી તાદ્વત્વક અર્ે સમાજ્શાસ્ત્રીય આધારદ્વશલાઓ,
બી.એસ. શાહ પ્રકાશર્. અમદાવાદ.
દેસાઈ ધર્વાંતભાઈ,શાહ ગણવાંત : દ્વશક્ષણ ર્ી વતનમાર્ દ્વફલસફીઓ, અર્ડા પ્રકાશર્,
અમદાવાદ.
શાહ બદ્વદ્ધચાંિ અર્ે શાહ કૌશલય : દ્વશક્ષણર્ાં સમાજશાસ્ત્ર, યદ્વર્વસીટી ગ્રાંર્થ દ્વર્માનણ
બોડન ,અમદાવાદ
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