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Home is where our teaching begins……… 

જન્મા મીની રજા હતી. ઘરમા ં કુટંુબના બાળકો ભેગા થયા હતાં. મટકીફોડ 

કાયર્ક્રમન ેએકથી દોઢ કલાકની વાર હતી. મુ કેલી હતી બાળકો કેવી રીતે સમય પસાર કરે 

? બાળકો વારંવાર માતા-પતા પાસે મોબાઇલની માંગણી કરી ર ાં હતા. એવામાં એક 

વડીલે ક ું “તમે તો રોજ કોલેજમાં છોકરાઓને ભણાવો છો, ચાલો આજ ેઆ છોકરાઓન ે

ભણાવો તો તમે ખરા ! પડકાર મ ો. સાથે જ મનમાં િવચાર કૂરયો. બાળકો તો ીજા 

છઠ્ઠા ધોરણમાં અભ્યાસ કરનારા છે તો શું કરી શકાય ? િવચાયુર્ં કે ચાલો અંગે્રજીના અને 

િહન્દીના ૪૦-૪૫ શબ્દો શીખવાડંુ. બાળકોન ેપૂછ્યું. તમે શુ ંશીખવા-ભણવા ઇચ્છો છો 

? બાળકોને મહેચ્છા માણે શીખવાની તક મળતાં બાળકોએ ક ુ ંડર્ ોઇંગ (ચ કામ). 

સાથે જ બાળકોએ પણ જણાવવાનું કે મારે શનેુ ંચ  દોરવાનું છે ?  

મારે કોરા કાગળ પર એ જ ચ ો દોરવાના હતા, જ ેબાળકો િનદેર્શ કરશે. પરંતુ 

શરત એટલી કે તેઓ જ ેવ તુ કે ચ  દોરવા કહે તેના અંગે્રજી અને િહન્દી નામ શોધી 

લાવે. ચ કામ િવષય હંમેશા મારા માટે પડકાર હતો. તેથી બાળકોને ક ુ ં કે મારી 

ચ કળા સારી નથી, તેથી શક્ય છે કે હંુ સારા ચ ો બનાવી ન શકંુ. બધા બાળકો એક 

વરે બોલી ઉઠ્યા “કશો વાંધો નહી. જવંુે પણ બનાવી શકો બનાવો.” 

 અરે વાહ ! બાળકો અમ્ને મારી ખામી સાથે વીકારી ર ા હતાં. ઘણી 

વખત આપણે િશક્ષક થઇને પણ આવંુ િવચારી શકતા નથી. હશે, હવે હોમ કૂલીંગનો વગર્ 

શરૂ થયો. બાળકોએ ક ું પહાડ દોરો. મ બાળકોએ પછૂ્યું પવર્ત કે પહાડ. હવે બાળકો 

માટે પડકાર હતો. તેમણે શોધવાનું હતંુ કે આ બંને શબ્દો જુદા-જુદાં છે કે એક જ. તેમની 

વચ્ચે ગણગણાટ શરૂ થયો. શબ્દકોશ, માતા-પતા તથા મ વતુર્ળમાં શોધવાનો યાસ 

શરૂ થયો. થોડા સમય પછી બાળકો પોતાના િવચારો સાથે હાજર હતાં. પવર્ત-ઊંચા, 

જ્યાં જવામાં મુ કેલી. જ્યાં લોકોનો વસવાટ ન હોય, મા  વૃક્ષો, ખડકો અને પથરાઓ. 

ખૂબ જ ઊંચા પવર્તો પર તો બરફ પણ જોવા મળે. પહાડની ઊંચાઇ પવર્ત કરતાં ઓછી 

અન ેત્યાં ગામડાંઓ પણ અિ તત્વમાં હોય. આમ માનવવસાહતથી યુક્ત ઊંચાઇવાળી 

જગ્યાઓને તેમણે પહાડ તરીકે વણર્ યા. પુ તકમાંથી િહમાલય પવર્ત તથા પાવાગઢ 
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પહાડના દ્ર યો પણ બતા યાં તથા અંગે્રજીના શબ્દો Mountain તથા Hill અન ેિહન્દીમાં 

पहाड તથા पवर्त લખા યાં. મ િહમાલય પવર્તના ચ  પર Mountain તથા કાગળમા ં
પહાડ દોરી Hill લખ્યંુ. બાળકોએ પણ સાથે-સાથે પોતાની પિરક પના માણે આપેલ 

કોરા કાગળમાં મારંુ ચ  જોયા વગર ચ  દોરવાના હતા અને અંગે્રજી-િહન્દી  નામ 

લખવા એ પહેલાંથી િનિશ્રત કરી લેવામાં આ યું હતંુ.  

હવે મને ચ માં નદી દોરવા કહેવામાં આ યંુ. મ ચ  દોયુર્ અને લખ્યુ River 

(नदी ) નદીમાં પાણી જોઇતુ હતંુ. મારી પાસે યોગ્ય અવસર હતો કે બાળકોને નદીના 

િનરીક્ષણ માટે તક આપુ.ં બારીની બહાર જ રીવર ન્ટ થળ દ્ર યમાન હતો. મ બાળકોન ે

પૂછ્યું કે નદીના પાણીનો રંગ કેવો હોય ? બાળકોએ જવાબ આપ્યો – “સફેદ” વરસાદના 

િદવસો છે. સાબરમતી નદીનો વાહ અ ખિલત વહી ર ો છે બાળકોને નદીના પાણીને 

ધ્યાનથી જોવાનુ ંક ું. થોડાંક બાળકોએ ક ું કે પાણીનો રંગ માટી જવેો અથવા ભૂખરો છે 

કેટલાંકને મન હજી પણ પાણીનો રંગ સફેદ જ હતો. કાગળ પર નદીમાં પાણી દશાર્વવામાં 

આ યંુ અને રંગો માટે અંગે્રજી-િહન્દી શબ્દો Brown (भूरा)/Earthen (मटमलैा) પણ 

લખાયા. બે બાળકો પાણીના રંગથી સંતુ  ન હોવાને લીધે ીજમાંથી પાણીની બોટલ 

લા યા અને જોવા લાગ્યા. પાણીના રંગો િવશે વાતચીતનો વાહ ચાલુ થયો. હોળીના 

તહેવારમાં લાલ, લીલા, પીળા રંગનો પાણી, બાળકોની વોટરબાટલ જ ે રંગની હોય તે 

રંગનુ ં પાણી. બધા અવઢવમા ં પડ્યા કે પાણીનો પોતાનો રંગ કેવો છે ? હવે યોગ 

કરવાનો સમય હતો. એક સાદા કાચના ગ્લાસમાં પાણી લેવામાં આ યંુ. ત્યાં તો કોઇ રંગ 

દેખાતો ન હતો. આ પાણીમાં માટી નાંખી જોવામાં આ યંુ તો તે માટીના રંગનો દેખાતો 

હતો. પાણીમાં ફુદીનો-પીસીન ેનાંખવામાં આ યંુ. પાણીનો રંગ લીલો થવા લાગ્યંુ પછી 

લીંબુનો રસ નાંખી ચાંખવામાં આ યંુ તો તે ખાટંુ લાગ્યંુ બાળકો િવિવધ યોગો કરી કોઇક 

તારણ પર આવવા ઇચ્છ્તા હતા, પણ મ વચ્ચે દખલગીરી ન કરી.  

મારી ખેવના હતી કે બાળકો એક તર સુધી આ િ થતથી ઝઝૂમે. જનેા લીધે 

કોઇને કોઇ તારણ સામે આવશ ેજ. તારણ ન કાઢી શકે તો પણ શોધવાનું, જાણવાનું, 

યોગ કરવા અને િવચાર-િવમશર્નો મહાવરો તો થશે જ. એવામાં એક બાળકે ગંભીરતાથી 

જણા યંુ કે પાણી ન ેકોઇ વાદ કે રંગ હોતો નથી. તેને જ ે રંગ કે વાદ સાથે મિશ્રત 

કરવામાં આવે તે રંગનો કે વાદનો પાણી થઇ જાય છે. આ વાત બાળકો માટે કોઇ નોબલ 

શોધથી ઓછી ન હતી. બીજા બાળકોએ પણ આ િવચાર સાથે સંમત થયા. મ પાણીનો 

અણુસૂ  H2O  જણા યંુ.  

રંગોની વાત શરૂ થઇ હતી. બાળકો પોતાની આજુબાજુ, વૃક્ષો, વન પત, 

મકાનોના રંગ... વગેરેનુ ં િનરીક્ષણ કરવા લાગ્યા, લીલો રંગ તો ઘણા વરૂપે છે. ક્યાંક 
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પોપટ જવેો લીલો તો ક્યાંક વન પત જવેો. હવે તેમના માટે અંગે્રજી-િહન્દી શબ્દો 

Parrot Green (तोते के रंग जैसा हरा), Dark Greetn  (गहरा हरा ), Light Green  

(हलका हरा), વગેરે શબ્દો કાગળ પર લખાઇ ગયા. 

       પછી બાળકો દ્ ારા ચ માં નદી પર પલુ, વૃક્ષ, ઘર, ઘરના બારી-

બારણાં, ખેતર, બળદ વગરેે દોરવાનો આદેશ થયો. મ દોરવાનો યત્ન કયોર્, ક્યાંક તો 

ચ  દોરવા બાળકોની પણ મદદ લીધી સાથે જ તેમની માટે યોજાતા અંગે્રજી અન ે

િહન્દી શબ્દો પણ લખાયા. આમ ૪૪-૪૫ અગેં્રજી અને િહન્દી શબ્દો લખાઇ ચૂક્યા હતાં. 

આ મા  શબ્દો જ નહોતા. પરંતુ બાળકોની શોધખોળ અન ેઉલટતપાસ પછી નોંધવામાં 

આ યા હતાં. શબ્દોની સાથે બાળકો પાસે તેમના સંદભર્યુક્ત અથોર્ પણ હતાં. હંુ મારા 

પૂવર્િનધાર્િરત લ ય પર પહોંચવાથી મનોમન રાજી હતી.ભલેને બાળકોએ મને ચ  

દોરવાનો આગ્રહ કયોર્ પણ મેં તો બાળકોના માધ્યમ થકી બાળકોને ૪૪-૪૫ અંગે્રજી-

િહન્દી શબ્દો કાગળ પર ચિરતાથર્ કયાર્ હતાં.  

મટકીફોડ કાયર્ક્રમ્ની જાહેરાત માઇક પર થઇ ચકૂી હતી. મ બાળકોની લાગણી 

જાણવાની ઇચ્છા સાથે પૂછ્યુ ં કે તેમનો અનુભવ કેવો ર ો ? બાળકોએ ક ુ ં કે બહુ જ 

મજા આવી, સમયનો ખ્યાલ જ ન ર ો. એવામાં એક બાળકીએ ક ુ ં “સારંુ ! આન્ટી 

તમને અમને અગેં્રજી-િહન્દી ભણાવવા ઇચ્છતા હતાં. બા કી મારો ક પ બરાબર સમજી 

ગઇ હતી, કદાચ સક્ષકોચત મારી પણ. બીજા બાળકે ક ું કે ના ડર્ ોઇંગની સાથે અંગે્રજી 

અન ેિહન્દી શબ્દો પણ શીખવાડ્યા. ીજએ ક ું કે અમો િવજ્ઞાન પણ શીખ્યા. પાણીનો 

કોઇ રંગ કે વાદ હોતો નથી. તેમાં મશ્રણ કરવાવાળા પદાથર્ના રંગ અને વાદ માણે 

અલગ-અલગ રંગ અને વાદ દેખાય છે. આ વાત હંુ મારા સહપાઠીઓને કરીશ અને અમો 

મટકીફોડ કાયર્ક્રમ માણવા માટે છૂટા પડ્યાં.”  

ઉપરોક્ત યોગથી અધ્યાપકા તરીકે બોધ મળ ેછે કે શાળામાં, વગર્માં, ઘરે કે 

અન્ય થળે િશક્ષકના રૂપે આપણે જ ેકંઇપણ િક્રયાઓ કરીએ છીએ, બાળકો તેનું ગહન 

રીતે સંજ્ઞાન મેળવે છે. અનુભવ કરે છે, સમજ ેછે. ઘણી વખત તેઓ કશું કહેતા નથી પણ 

મનમાં રાખે છે. જૂજ વખતે જ તેમણે બોલવાની તક સાંપડે છે. મને એ વાતની ખશુી છે કે 

બાળકોએ િનભીર્ક રીતે પોતાની વાત મારી સમક્ષ મૂકી. તેઓનો ફીડબેક “આન્ટી તમો 
અમોને અંગે્રજી-િહન્દી ભણાવી ર ાં હતાં” મારા માટે મહત્વનો છે. જ ેએ વાતનો િનદેર્શ 

કરે છે કે િશક્ષણ યોજનાના ત્યેક સોપાન પર બાળકો સાથે વાતચીત કરવી જોઇએ. વગર્ 

સમય દરમ્યાન શું થવા જ ઇ ર ું છે અને તે તેમના માટે કેટલું મહત્વનું છે તેની પ  

જાણકારી િવદ્યાથીર્ઓન ેહોવી જોઇએ. તો જ શાળા ઘરનો પયાર્ય બનશે.  
School is not a place… it’s felling of life development. 

   


