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મનુ ય એ િવચારશીલ
છીએ. મનુ ય એ કરે લી

ાણી છે આવું આપણે અવારનવાર સાંભળીએ

ગત આ વાતને સમથર્ન આપે છે . મનુ ય જે કાંઈ િક્રયા

કરે છે તેની પાછળ કોઈક ને કોઈક િવચાર હોય છે . આ િવચારથી મનુ ય સભાન
ન હોય તેવું બની શકે પરંતુ િવચાર હોય છે તે વાત નક્કી છે . જ્યારે માણસ કોઈ
િવચાર કરે છે અને પછી તેને સાકાર કરવા કોઈક િક્રયા કરે છે ત્યારે તે
િવચારપૂવર્કની િક્રયા કહે વાય. માણસ કોઈક િક્રયા કરે છે પરંતુ તે શા માટે કરે છે
તેની તેને ખબર નથી તો તે િવચારની સભાનતા વગર કરે લી િક્રયા કહે વાય. જ્યારે
િવચારનું થાન કોઈ આવેગ લઈ લે છે ત્યારે તે િક્રયા આવેગાિધન કે િવચારની
અનુપિ થતમાં કરે લી િક્રયા કહી શકાય. માણસ જ્યારે એમ િવચારે કે આ િક્રયા
કરવાનો િવચાર શા માટે આ યો ત્યારે તે િવચાર ચતનનું રૂપ ધારણ કરે છે . આ
િવચારની

િક્રયા ચક્રીય બને અને તેને વધારે પિર કૃ ત કરવા મનો યાયામ

કરવામાં આવે તેને મનન કહી શકાય. પરંતુ કોઈ િવચાર શું છે અને તે કઈ રીતે
આ યો તેના મૂળ સુધી પહોંચવાની મથામણને અનુચતન અથવા િવચાર પરનો
િવચાર કહી શકાય. આ િવચારના બહુરૂપને સમજવા આપણે યત્ન કરીએ તો
િશક્ષણની િક્રયાને વધારે ફળદાયી બનાવી શકાય. મનુ યનો િવકાસનું મૂળભૂત
કારણો પૈકીનું એક કારણ તેની િવચારશિક્ત છે . આ િવચારની િક્રયા એ એક
કારનું કૌશલ પણ છે અને કળા પણ છે . બંને િ થતમાં આપણે તેને આત્મસાત
કરી શકીએ છીએ. આ કાયર્ જો શાળાના વગોર્માં થાય તો િવષયિશક્ષણનું કાયર્
બહુધા સરળ બની જાય. અહીં એ a થાય કે ખરે ખર શીખવવાનું શું છે િવષય કે
િવષયોના માધ્યમથી િવચાર કરવાની િવિવધ શૈલીઓ. આપણને વૃક્ષ દેખાય છે
તેનું થડ દેખાય છે અને એમ માની લેવાની ભૂલ કરીએ કે થડને કારણે વૃક્ષ ઉભું
ર ું છે . વા તવમાં વૃક્ષને ઉભા રહે વામાં મૂળની ભૂમકા મહત્ત્વની છે . આથી
િશક્ષણ િક્રયામાં પણ
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િવષયોના િશક્ષણના પિરણામે યિક્તમાં જે િવચારશિક્તની ખીલવણી થાય છે તે
િવકાસનું સાચું વરૂપ છે . િવદ્યાથીર્ઓને િવચાર કરવાની કળા કઈ રીતે હ તગત
કરાવી શકાય ? તે મહત્ત્વનો

a છે . અહીં આપણે એવા કે ટલાંક મુaાઓ પણ

િવચાર કરીએ કે િવચારનું િશક્ષણ શા માટે જરૂરી છે .
૧.

તંદુર ત સમાજના િનમાર્ણ માટે િવચારણા જરૂરી છે .

ર.

કઈ રીતે શીખવું તે શીખવું તે આજીવન િશક્ષણની ચાવી છે .

૩.

િવચારણાથી સંકેતીકરણ અને િવસંકેતીકરણ ક્ષમતા વધે છે જે વાંચન
અને લેખનમાં આવ યક છે .

૪.

િવચારણાની કસોટી પરીક્ષામાં થાય છે .
શાળાકક્ષાએ િવચારણાનું અલાયદું િશક્ષણ જોવા મળતું નથી. િવચારણા

શીખવવા માટે િવિશ

યાસો થવા જોઈએ તે

કારનો િવચાર બહુ થયો નથી.
િવચારણાનું િશક્ષણ શાળાકક્ષાએ થવું જોઈએ તે સંદભેર્ નીચેના મુaાઓને
અનુલક્ષીને િવચાર કરવો ઘટે .
૧.

તંદરુ ત સમાજના િનમાર્ણ માટે િવચારણા જરૂરી છે .
યિક્તઓ, પિરવારો, સં થાઓ અને સમુaાયો મોટે ભાગે નબળી

િવચારણાના આધારે લેવાયેલા િનણર્યોના કારણે ઘણું બધું સહન કરતા હોય છે .
પૂવર્ગ્રહયુક્ત િનણર્યો, અતાિર્કક વતર્નો, સંકુચત અથવા સંિકણર્ દૃિ કોણ અને
�બનચકાસાયેલા મૂ યોના આધારે આપણે વતર્નો અને િનણર્યો કરતા હોઈએ
છીએ. યુવાનોને જો પિરપક્વ િવચારણા કરતા શીખવવામાં આવે,

aો પૂછતા

શીખવવામાં આવે, સમ યાઓની યાખ્યા કરતા શીખવવામાં આવે, એકબીજા
સાથે સન્માનયુક્ત વાતચીત કરતા શીખવવામાં આવે અને સાથે મળીને િવચાર
કરતા શીખવી શકાય તો સમાજમાંથી ઘણી ખરી સમ યાઓને દૂર કરી શકાય.
પૂવર્ગ્રહો, અપિરપક્વ િનણર્યોના કારણે ઘણીબધી વાર �બજજરૂરી સંઘષોર્નું
િનમાર્ણ કરે છે . કે ટલાંક સમાજો એવું પણ ઈચ્છતા હોય કે તેમના નાગિરકો િવચારે
નહીં અથવા આજ્ઞાંકીત બની રહે . પરંતુ આ બાબત તંદુર ત સમાજની િનશાની
નથી.
ર.

કઈ રીતે શીખવું તે શીખવું તે આજીવન િશક્ષણની ચાવી છે .
શાળાકક્ષાનું િશક્ષણ કે જેને આપણે ભણતર તરીકે ઓળખીએ છીએ

તેનો

મુખ ઉaે શ તે શીખવું કઈ રીતે તે શીખવાનો છે . આ
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કે ળવાય ત્યાં સુધી

વાયત િવચાર કરતા યિક્તઓ કે અધ્યેતાઓનું િનમાર્ણ

શક્ય નથી.
શીખવાની કળાનું િશક્ષણ એ

aો પૂછવાનું, કારણો આપવાનું,

માિહતીને ગોઠવવાનું અને સંક પનાઓને સમજવાનું શીખવે છે . આ બધાં
વૈચાિરક કૌશલો છે . આ કૌશલો સામાન્યીકરણ કરવાનું, અપવાદો શોધવાનું,
પડકારોની ધારણા કરવાનું, માિહતીની પુન:ગોઠવણી અને અનુમાન કરવાનું
શીખવે છે . અત્યારનું જગત બહુ ઝડપથી બદલાઈ ર ું છે તેથી શીખવાની ક્ષમતા,
અનુકૂલનની કળા અને પોતાના િનણર્યો કરવા અને તેને લાગુ કરવાની આવડત
સમયની માંગ છે .
૩.

િવચારણાથી સંકેતીકરણ અને િવસંકેતીકરણ ક્ષમતા વધે છે જે વાંચન

અને લેખનમાં આવ યક છે .
કે ટલાંક િવચારકો િવચારના િશક્ષણનો િવરોધ કરે છે . તે માટે તેઓ ઘણાં
કારણો પણ આગળ ધરે છે . તેમાં તેઓ એમ પણ કહે છે કે અન્ય િવષયો
શીખવામાં િવચારણાનો પણ આપોઆપ િવકાસ થઈ જાય છે . િવચારણા કરતા
શીખવવા કરતા પણ શાળામાં બીજુ ં વધારે મહત્ત્વનું શીખવવાનું પણ હોય છે . જેમ
કે અક્ષરજ્ઞાન અને ગણન. પરંતુ શાળામાં બાળકોને મા એટલાં માટે જ નથી
મોકલવાના કે તેઓ મૂળાક્ષરો, શબ્દો અને અંકનું જ્ઞાન મેળવી લે. પરંતુ
વા તવમાં બાળકોને તેમના અનુભવજગતના િવિવધ સંકેતો જેવાં કે ચ ો,
નકશાઓ, નમૂનાઓ વગેરેને ઉકે લતા શીખવાનું હોય છે . આમ કરવાથી
બાળકોમાં આપોઆપ જ તેઓ શાળા અ�ભમુખ બને છે અને કઈ રીતે શીખવું તે
િક્રયાને આત્મસાત કરી લે છે .
૪.

િવચારણાની કસોટી પરીક્ષામાં થાય છે .

શાળાકક્ષાએ િવચાર કરતા ન શીખવવું જોઈએ તેના સમથર્નમાં એવી દલીલ
કરવામાં આવે છે કે શાળામાં આ માટે પયાર્પ્ત સમય હોતો નથી. શાળાનો
અભ્યાસક્રમ જ્યારે િવષયવ તુના ભારથી લદાયેલો હોય ત્યારે આમ બનવું
વાભાિવક છે . િવદ્યાથીર્ઓ માિહતી અને મૃતના ભારથી દબાયેલા હોય છે . અને
તેનાથી આગળ પરીક્ષામાં સારા ગુણ લાવવાનું દબાણ તો ખરું જ. પરીક્ષાના
aોનો જો ઝીણવટથી અભ્યાસ કરવામાં આવે તો માિહતી અને તથ્યો પૂછવામાં
આવે છે જે ઓછા ગુણના

aો હોય છે . જ્યારે જે aોના ઉત્તર આપવામાં તકર્ ,

પ ીકરણ, તુલના અને િવરોધાભાસ
Shikshan Darshan

7

પ

કરવાનો હોય છે તેના ગુણ
Oct‐Dec‐2018 Year‐7 Issue‐4

ISSN: 2319‐202X
માણમાં વધારે હોય છે . ક્યારે ક એવું પણ બને છે કે

aપ માં

aની રચના

યોગ્ય ન હોય તો વૈચાિરક કૌશલોની ઝાઝી આવ યકતા ન રહે . પરંતુ aો યોગ્ય
ઢબે પૂછાયા હોય તો િવદ્યાથીર્ઓના વૈચાિરક કૌશલોની કસોટી અવ ય થાય છે .
આથી આ વૈચાિરક કૌશલો પડદા પાછળ રહીને િવદ્યાથીર્ઓને

aોના જવાબ

આપવામાં બળ પૂરું પાડતાં હોય છે .
િવચારણાના કારો
કે ટલાંક તજ્જ્ઞો એમ સૂચવે છે કે િવચારણાના કારણે લોકોના મનોઝોકનો
િવકાસ થાય છે જેના કારણે

યિક્તઓ વધારે િજજ્ઞાસુ,

યુહાત્મક, િવવૃત્ત

મનવાળા બને છે અને મૂ યાંકન કરી શકે છે . અન્ય કે ટલાંક તજ્જ્ઞો કૌશલ પર
ભાર મૂકે છે . જેમ કે જરૂરી અને
સં

તુત માિહતી શોધી કાઢવી, તુલના કરવી,

ેષ્◌ાણ કરવું અને સમજ મેળવવી. બેન્જામીન બ્લૂમ ઉચ્ચ વૈચાિરક િવચાર

પર ભાર મૂકે છે . જ્યારે મેથ્યુ લીપમેન સમીક્ષાત્મક, સજર્નાત્મક અને
સંવેદનાત્મક િવચારણાને ઉત્તેજન આપે છે .
ઉપરોકત તમામ વૈચાિરક શાખાઓના આધારે આપણને િવચારણા
િવશેની જે સામાન્ય માગર્દિર્શકા ાપ્ત થાય છે તેના પર િવચાર કરીએ.
લવચક, અંત:સૂઝયુક્ત અને રચનાત્મક િવચારણાનું વરૂપ
યિક્તની રચનાત્મક િવચારણા બહુ ઉપયોગી બની શકતી નથી જો તે
િવચારણામાં લવચકતાનું તત્વ ન હોય. તેવું અંત:સૂઝયુક્ત િવચારણાનું છે જો તે
રચનાત્મક કે ઉત્પાદકીય નહીં હોય તો તે પણ અથર્પણ
ૂ ર્ બનતી નથી. આમ,
સારી િવચારણામાં આ

ણેય લક્ષણોનો સમન્વય થાય તે જરૂરી છે . આના

પિરણામે િવચારણાનો યાપ અને ઊંડાણ બંને ાપ્ત કરી શકાય છે .
મનોવૈજ્ઞાિનક પિરભાષામાં સમજવાનો

યાસ કરીએ તો િવચારણાના

િશક્ષણને િવદ્યાથીર્ઓની િવચાર પરની સભાનતા અને તેમની બોધાત્મક
િક્રયાઓના યવ થાપન સાથે િનસબત છે . જાણવાના મુખ્ય
જાણવાની

ણ તર છે જેમાં

િક્રયાને સમજવી જરૂરી છે . તને સમજવાથી જાણવાની

િક્રયાનું

મૂ ય માટે નો પાયો તૈયાર થાય છે . તેના કારણે િવદ્યાથીર્ એમ સમજી શકે છે કે
જાણવાના કૌશલો શીખવા અને તેનો ઉપયોગ કરવો બહુ જરૂરી છે . આ કૌશલોમાં
પૃચ્છા કરવી, િવ ેષણ કરવું, અનુમાન કરવું અને દાવો કરવો અને દલીલ કરવી
વગેરેનો સમાવેશ થાય છે . આ

કારની સમજને વધારે

પ

કરવા આપણે

અધ્યયન નીપજના વગીર્કરણને સમજવું પડે .
Shikshan Darshan

8

Oct‐Dec‐2018 Year‐7 Issue‐4

ISSN: 2319‐202X
આ પ્રકારના વગીર્કરણ(ટેક્સોનોમી)ને Educere તરીકે ઓળખવામાં
આવે છે . આ લેટીન શ દના આધારે જ અંગ્રેજીમાં Education શ દ ઉતરી
આ યો છે .

નો અથર્ થાય છે To Lead out એટલે કે બહાર લાવવુ.ં આપણે આ

જરા જુદી ટેકસોનોમીનો પિરચય મેળવીએ.

E- Engage
ધ્યાન

U-Understand

અને એવી ઈચ્છાઓ અને રુચ માિહતીને

આપવું

સહકારયુક્ત

D- Desire

માટે :

િવચારણા જેમ કે ,

•

કરવી જેમાં ,

• િજજ્ઞાસા અને પૃચ્છા

• શાિબ્દક િક્રયાઓ જેમાં

• મહત્ત્વના િવચારો અને

ભારપૂવર્ક

કહે વું,

તાવ મૂકવો, િનદેર્શ
કરવો, અનુમાન કરવું,
ટીકા કરવી

િક્રયાઓ

ધ્યાન

આપવું,

• ગણતરીપૂવર્કનું

શારીિરક

તભાવો

આપવાં.

રાખવો.

• સાથે મળીને કામ કરવું • વગીર્કરણ કરવું.
યિક્તગત • ક્રમાંકન કરવું.
• સંબંધો જોડવા.

સંભાવનાઓનો • માિહતીને

• નવી

હકારાત્મક અને રસ દ

અને

કરવો.

પણ કામ કરવું.

• શારીિરક િક્રયાઓ જેમાં

સાહસ

ઉઠાવવી.

અને

એકાગ્રતા જાળવવી.

ાપ્ત કરવી.

જવાબદારી • તુલના અને ભેદ

સાથે સાથે

સાથે

માિહતી

ચોકસાઈનો આગ્રહ

કરવું.

િક્રયાશીલતા દાખવવી
ઉત્સાહ

તુત

ચતન • પ તા

પર

કરવું,

• માનસક િક્રયાઓ જેમાં

સમજવા

િવચાર કરવો અને ખુ ું

અસરકારક

રીતે

તુત કરવી.

મન રાખવું.
• લવચક અને દઢ બનવું.

• ઊંડી

• પોતાની લાગણી અને

મેળવવા

સંવેગોનું િનયમન કરવું.

બનવું.

સમજ
યાસરત

• ગેરસમજોને શોધી

• િવચારવંત બનવું.

કાઢવી.

C-Create

E- Enquire

R- Reason

નવા િવચારો કરવા િવષયવ તુ માટે

તકર્ નો

માટે :

કરવો.

• િવક પો

પૃચ્છા કરવી.
અને •

Shikshan Darshan
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શક્યતાઓને

• ભાષાનો

પૂછવા
• સમ યાઓની

શોધવી.
• ઉત્ક પનાઓ

યાખ્યા કરવી.
• નીપજોનું

બનાવવી.
• નવું કાયર્ કરવું.
• જોડવું

• ચોકસાઈની

ચીવટથી
યોગ કરવો.

• વધારે

અને

થઈ શકે તેમ છે

ચકાસણી

િવચાર કરવો.

કે મ તે જોવું.

રીતે

• તકર્ લગાવવો.

કરવી.

• ધારણાઓની

આપવા વધારે

ચકાસણી

• લવચક

માિહતી

કરવી.

શોધવી.

• યોગ્ય

બનીને

િવચાર કરવો.

• જો આમ હોય તો • અથર્ઘટન
કારના

?

સુધારો

િનગમનાત્મક

• મૂ ય શોધવું.

થાય

કરવી.

અને • તારણોની

તકર્ નો લોપ કરવો. • ઊંડાણ

શું

ચકાસણી

• અનુમાન કરવું

અનુમાન કરવું.

બનાવવું.
• કામચલાઉ

કરવા

તે

•

તુતતા અને
મહત્ત્વ
ચકાસવું.

• સીમાચ ો /
દલીલો

ધોરણો

રજૂ કરવી.

થાપવા
• િવક પો સાથે

કરવું.

aો

તુલના કરવી.

પૂછવા.
િવચારિશક્ષણના િવરોધમાં કે ટલીક દલીલો :
િવચારણાના અધ્યાપન િવશે જ્યારે િવચાર કરવામાં આવે ત્યારે તેની
તુતતા અને ઔચત્ય િવશે ચચાર્ કયાર્ સવાય આ િવચારણા અધૂરી જ
ગણાય. અહીં કે ટલીક બાબતો જોઈએ.
૧.

િવચાર કૌશલો શીખવવા માટે સમય હોતો નથી.
શાળાકક્ષાએ કાયર્ કરતા કોઈપણ િશક્ષણ સાથે વાતચીત થાય તો તેમાં

એક સવર્સામાન્ય સૂર એવો નીકળે છે કે આ બધું કરવાનો કોઈ સમય જ બચતો
નથી.

અભ્યાસક્રમમાં

અનેકજાતની

વૃિત્તઓ

અને

અન્ય

માિહતીઓ

નીભાવવાની હોય છે કે િવચારણાના અધ્યાપન માટે સમય કયાથી લાવવો ?
પરીક્ષાના પિરણામો અને ગુણ

ત્યેનો સમાજ અને સરકારનો

યામોહ પણ

ચરમસીમાએ હોય છે . વા તવમાં સમયનો અભાવ એ વા તિવક કારણ નથી
પરંતુ વા તિવક કારણ પરીક્ષામાં રહે લું છે . આપણે જે રીતે પરીક્ષાઓ લઈએ છીએ
કે તેમાં િવચાર કૌશલોનું મહત્ત્વ દબાઈ જાય છે .
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ર.

િવચાર કૌશલો કોઈપણ રીતે શીખી શકાય છે , તેના માટે ની અલાયદી

અધ્યાપન યોજના આવ યક નથી.
શાળામાં િવચાર કૌશલો અલગથી શીખવવા માટે ની કોઈ યવ થા ન
હતી તેમ છતાં અત્યારે જે પુખ્ત યિક્તઓ છે તે

માણમાં સારી રીતે જ િવચારી

જ શકે છે તેવી એક દલીલ સામે આવી શકે છે . જેમ કોઈ પણ ક્ષમતા પછી તે
દોડ, લેખન, શ્રવણ કે િવચાર તે તમામને િવિશ

અધ્યાપનની મદદથી સુધારી

જ શકાય છે . પરંતુ અહી a અગ્રતાક્રમનો છે . આપણે કઈ માનસક ક્ષમતાઓને
વધારે મહત્ત્વની અને પાયાની ગણીએ છીએ. કઈ ક્ષમતા કોને આિશ્રત છે અને
વતં

છે તેની આંતરગૂંથણી જો સમજવામાં આવે તો આ દલીલનું સરળતાથી

િનરસન થઈ શકે તેમ છે .
૩.

કોઈપણ િવચાર કૌશલ શીખવતા પહે લાં વાંચન અને લેખનમાં

ભુત્વ

ાપ્ત કરવું આવ યક છે .
જ્યારે પણ આ

કારના િવચાર િશક્ષણ પર ભાર મૂકવાની વાત આવે ત્યારે સીધો

a એમ થાય કે તે વાંચન, લેખન અને ગણનના ભોગે તો ન જ કરી શકાય.
કે ટલાંક બાળકો

ાથમક િશક્ષણ અધૂરું રાખે અથવા ાથમક િશક્ષણ પૂરું
કરીને અભ્યાસ છોડી દેતા હોય છે . આવી પિરિ થતમાં િવચાર કૌશલની
વૃિત્તઓ સારી રીતે કરી શકતો િવદ્યાથીર્ સમયપ ક વાંચી ન શકે અથવા લખી ન
શકે તેવું બની શકે છે . અક્ષરજ્ઞાન અને અંકજ્ઞાન એ આવ યકપણે શાળાિશક્ષણનું
મહત્ત્વનું લક્ષય છે . તેમ છતાં શાળાકક્ષાના લ યાંકો માટે વાંચન, લેખન અને
ગણન સિહત િવચારશિક્ત એ વધારે સારું અને અસરકારક સંયોજન હોઈ શકે .
૪.
િવચારણાના કે ટલાંક વરૂપો યેન કે ન કારે શીખી શકાય છે .
સામાન્ય રીતે િવચારણા તકર્ પર આધાિરત હોય છે . પરંતુ િવચારણાના કે ટલાંક
વરૂપો આ કારની તકર્ પરની પરતં તાનો અ વીકાર કરે છે . િવકે ન્િ◌દ્રત
િવચારણા કે લેટરલ િવચારણા એ આવા ઉદાહરણ છે . આ
સજર્નાત્મક િવચારણા તરફનું

કારની િવચારણા એ

થમ સોપાન છે . આના કારણે લોકો આ

સજર્નાત્મક િવચારોને આવકારી શકે અને

કારના

ાથમક દૃિ એ અતાિર્કકજણાતા

િવચારોને સહન કરી શકે . આપણે ત્યાં તાિર્કક િવચારણાને વધારે પડતું મહત્ત્વ
આપવામાં આવે છે તેનાથી જરા દૂર ખસીને આ કારના િવચારને પણ ોત્સાહન
આપી શકાય. જીવનમાં આ

Shikshan Darshan

કારના અનુભવો ન મળી શકે તો આ ક્ષમતા ન
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િવકસે એમ પણ બને. આથી િવચાર િશક્ષણથી આ

કારનો મહાવરો પૂરો પાડી

શકાય.
પ.

િવચાર કૌશલોનું સામાન્યીકરણ ન થઈ શકે કારણ કે તે સંદભર્યક્ુ ત હોય

છે .
લગભગ તમામ િવદ્યાશાખાઓમાં ભેદ અને સામ્ય કરવાની ક્ષમતાનો સમાવેશ
થતો હોય છે . પરંતુ કોઈ ફૂટબોલની મેચમાં બે ગોલ કરવાની તુલના ગિણતના બે
સમીકરણ ઉકે લવા સાથે કરવાનું કહે વામાં આવે તેમાં જમીન આસમાનનો તફાવત
છે . આથી સામાન્ય કૌશલો શીખવવાને બદલે આપણે િવદ્યાથીર્ઓને િવષયો
શીખવવા જોઈએ િવચારણાને તેને મેળે ખીલવા દઈએ. દરે ક િવષયમાં મા
િવષયવ તુ જ નહીં પરંતુ શોધની પરંપરા અને િવચારણાનો
હોય છે . તેનો પણ િવચાર કરવો ર ો.

કાર પણ િવિશ

ઉપસંહાર :
ઉપરોકત ચચાર્ના સારરૂપે એમ કહી શકાય કે િવચાર કરવાની કળા તે
કે ળવણીની ચાવી છે . બાળકોને િવચાર કરવાની રીતે શીખવવામાં આવે તો પછી
િવષયોની ગાંઠને આપમેળે ઉકે લી શકશે. આમ, બાળકને મહત્ત્વના અધ્યયન
કૌશલ શીખવવામાં આવે તો િશક્ષણ

િક્રયા વધારે વેગીલી બની શકે છે . અહીં

એક નાનો રમુજી અને મામક સંગ મૂકીને વાતને વધારે પ
ગામમાં બીમાર

યિક્ત વૈદ્યરાજ પાસે જાય છે . વૈદ્યરાજ િનદાન કરીને કે ટલી

પિડકીઓ બાંધીને કહે છે કે આ પિડકીઓ િદવસમાં
યિક્ત

કરીએ. એક નાના

ણવાર લેજો. બીમાર

ીજા િદવસે વૈદ્યરાજને ફિરયાદ કરે છે કે ત�બયતમાં હે જપણ સુધારો જ

નથી. વૈદ્યરાજ િવચારમાં પડી જાય છે અને પૂછે છે કે તમે પિડકીઓ તો બરાબર
લીધી હતી ને. દદીર્ કહે કે હા તમે કહયું હતું એમ જ કયુર્ં છે . વૈદ્યરાજ િવમાસણમાં
પડી ગયાં અને કહયું એક પડીકી મારી સામે જ લઈ યો. દદીર્ કહે ભલે તમે કહો
તેમ કરું. દદીર્એ તુતર્ જ પડીકી લીધી અને તેમાની દવા નીચે નાખીને કાગળ
ચાવીને ગળી ગયો. વૈદ્યરાજ તરત જ સમજી ગયાં કે કયા ભૂલ થઈ છે . આપણે
પણ ક્યારે ક આવું જ કરતા હોઈએ છીએ. સત્વને ભૂલીને બાહય િક્રયાકાંડને
વળગી રહીએ છીએ. વા તવમાં અભ્યાસક્રમમાં સમાિવ

િવષયવ તુના

અધ્યયન અધ્યાપન થકી આ જ સદ્ઘ કરવાનું છે પરંતુ કાળક્રમે આપણે
િવચારને ગૌણ અને િવષયવ તુને મુખ્ય સમજીને કાયર્ કરતા રહીએ છીએ. તો,
ચાલો આપણે બાળકોમાં િવચારના િશક્ષણનું વાવેતર કરીએ.
Shikshan Darshan
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