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િશક્ષણ િવભાગ, વીર નમર્દ દક્ષણ ગજુરાત યિુનવસટી, સુરતના પૂવર્ ોફેસર 
અને અધ્યક્ષ આદરણીય ડૉ. શિશકાંતભાઈ શાહસાહેબે તારીખ ૦૪/૧૧/૨૦૧૮ ના 
રોજ રિવવારે સત્તેર વષર્ની વયે આ દુિનયામાંથી એિક્ઝટ લઈ લીધી.પરંતુ આ દુિનયામાં 
તેઓ,તેમની ભૂમકાઓ ખબૂ જ અસરકારક રીતે અન ે સફળતાપૂવર્ક અદા કરી 
ગયા.પોતાની કારિકદીર્ દરમયાન એમણે કરેલા કાયોર્ અને દાન બદલ એમના 
િવદ્યાથીર્ઓ,મ ો,એમના વાચકો તથા લોકોના દયમાં તેઓ હંમેશાં જીિવત રહેશે. 
િશક્ષણ િવભાગના ોફેસર ડૉ. શિશકાંતભાઈ શાહ જ્યારે િવભાગના અધ્યક્ષ બન્યા ત્યારે 
એમણે સૌ થમ કાયર્ એમની ઓિફસની બહાર એવંુ બોડર્  લગાવવાનું કયુર્ં હતંુ કે “અંદર 
વેશવા માટે અનુમતની જરૂર નથી.”  આજના સમયમાં આવો યોગ કોણ કરી શકે? 

આવંુ બોડર્  મૂકવા પાછળની એમની ભાવના શબ્દાતીત છે.પોતાના િવદ્યાથીર્ઓ તથા 
િવભાગમાં કોઈ પણ કાયર્ માટે આવનાર લોકો માટે તેઓ હંમેશાં ઉપલબ્ધ રહેતા હતા. 
એમણે ટાફ તથા િવદ્યાથીર્ઓ માટે યુિનફોમર્ દાખલ કરા યું હતંુ. 
       યુિનવસટીમાં એમણે એમ.એડ્. કક્ષાએ ઓપન બુક એક્ઝામનો અમલ કરા યો 
હતો,અન ે તેઓ િનવૃત્ત થયાં ત્યાં સુધી લગભગ ચારેક વષર્ આ યોગ ખૂબ જ 
સફળતાપૂવર્ક ચા યો હતો.િવદ્યાથીર્ઓન ેસજર્નાત્મક રીતે િવચારતા કરવામાં ઓપન બુક 
એકઝામનો યોગ ખબૂ જ અથર્પૂણર્ નીવડયો હતો.એમણ ેયિુનવસટીની સિન્ડકેટમાં 
ઠરાવ પસાર કરીને એમ.એડ્.નાં િવદ્યાથીર્ઓને યુિનવસટીની પરીક્ષાનું પિરણામ જાહેર 
થાય ત્યારબાદ તેમના ઉત્તરપ ો બતાવાનું શરૂ કરા યંુ હતંુ.એમના આ યોગનું સીધંુ 
પિરણામ એ આ યંુ હતંુ કે તેને લીધે એમ.એડ્.માં રીએસેસમેન્ટ માટે િવદ્યાથીર્ઓ તરફથી 
કરવામાં આવતી અરજી શનૂ્ય થઈ ગઈ હતી! િવદ્યાથીર્ઓને યુિનવસટીની એમ.એડ્.ની 
પરીક્ષાના ઉત્તરપ ો જોવાની તક મળતી હોવાથી એમને જ ેપરમ સંતોષ મળતો હશે એની 
ક પના આપ કરી શકો છો.આ ઉપક્રમ દાખલ કરવા પાછળની એમની જ ેગણતરીઓ હતી 
અન ેઅપકે્ષાઓ હતી એન ે ‘િશક્ષણદશર્ન’ ના સુજ્ઞ વાચકો સમક્ષ શબ્દોમાં રજૂ કરવાની 
જરૂર ખરી? 
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       જ્યારે લોકોમાં ટેલીિવઝન જોવા માટેનો કે્રઝ તેની ચરમસીમાએ હતો ત્યારે 
શાહસાહેબે િશક્ષણ િવભાગના ઉપક્રમે સમગ્ર સુરત શહેર માટે ‘ટેલીિવઝન િવનાનો 
સપ્તાહ’ જવેો અત્યંત િવચારવંત ક પ ઉપાડયો હતો અને લોકોને િવવેકપૂવર્ક 
ટેલીિવઝન જોતાં કરવામાં મહત્વપૂણર્ દાન કયુર્ં હતંુ. એવી જ રીતે જ્યારે મોબાઈલ 
ફોનના ઉપયોગનો સમય શરૂ થયો ત્યારે એમણ ે િશક્ષણ િવભાગ તથા િશક્ષણ 
િવદ્યાશાખાની િશક્ષક િશક્ષણ સં થાઓમાં ‘મોબાઈલ ફોન િ વચ ઓફ અ�ભયાન’ 
ચલા યું હતંુ. મને કહેવા દો કે તેઓ દીઘર્દ્ર ા હતા અને સમયથી ખૂબ આગળનું જોઈ 
શકતા હતા. ગજુરાત સરકારે  શાળા-કોલેજમા ંમોબાઈલ ફોનના ઉપયોગ પર તબંધ 
મૂકતો પિરપ  તો બહુ પછીથી કયોર્ હતો. એવી જ રીતે ગુજરાતમાં વાંચે ગુજરાત 
અ�ભયાન પણ બહુ પાછળથી આ યંુ. ડૉ. શિશકાંતભાઈ શાહસાહેબે લગભગ 
ઇ.સ.૨૦૦૦ માં સુરત િજ ાની શાળાઓ માટે ‘આવો, વાંચીએ અને િવચારીએ’ યોગ 
હાથ ધયોર્ હતો તથા િશક્ષકો અને િવદ્યાથીર્ઓને િવચારતા કરવામાં અમૂ ય યોગદાન 
આપ્યંુ હતંુ. એમણે હાથ ધરેલો બીજો ઉપયોગી અન ેમહત્વપૂણર્ યોગ ‘સમયબaતા 
માટેની તબaતા’ ક પ હતો. શાળા, કોલેજ અન ે અન્ય શૈક્ષિણક સામાિજક 
સં થાઓમાં કોઈપણ કાયર્ક્રમ સમયસર શરૂ થાય અને સમયસર પરૂો થાય એ માટે લોકોન ે
જાગ્રત કરવાનું અaભુત અને અભૂતપુવર્ કાયર્ એમણે કયુર્ં હતંુ. શિશકાંભાઈનો કાયર્ક્રમ હોય 
એટલે કાયર્ક્રમ સમયસર શરૂ થશે અને સમયસર પરૂો પણ થશ ેએની લોકોન ેપણૂર્ ખાતરી 
રહેતી. પોતાની િનયમતતા અને સમયપાલન માટે તેઓ ખૂબ જાણીતા થયાં હતા. અહીં 
નોંધ્યા છે એવાં  તો અનેક નાનાં-મોટાં ઇનોવેટીવ ઉપક્રમો શાહસાહેબે પોતાના કાયર્કાળ 
દરમયાન યોજ્યા  હતા.  
       ડૉ.શાહસાહેબ કોઈ પણ કાયર્ ગુણવત્તાપૂવર્ક થાય તેનાં તી  આગ્રહી હતા. કોઈ પણ 
કાયર્માં ગુણવત્તા સાથે બાંધછોડ ન થાય એ માટેનો એમનો આગ્રહ અત્યંત ામાિણક 
અને તટ થ હતો. વળી, તેઓ દરેક કાયર્ જુદી રીતે કરવામાં માનતા હતા. એમની કાયર્રીત 
ખૂબ જ સજર્નાત્મક હતી. તેઓ બધાથી ‘હટ કે’ હતા. તેઓ ખબૂ સારા અધ્યાપક અન ે
વક્તા હતા. વગર્ખંડમાં તેઓ અત્યંત ઉત્સાહપૂવર્ક અને ચોટદાર રીતે અધ્યાપનકાયર્ 
કરતાં. એમની પાસે અધ્યયન કરવંુ એ જીવનનો અaભુત હાવો હતો. એમનો વગર્ 
અત્યંત જીવંત રહેતો અન ેબધા મં મુગ્ધ થઈને એમન ેસાંભળતા. તેઓ જ્યારે િશક્ષણ 
િવદ્યાશાખાના ડીન તરીકે ચૂંટાયા હતા ત્યારે એમણે જાહેર કયુર્ં હતંુ કે તેઓ બીજી વખત 
ડીન તરીકે ઉમેદવારી નહીં નોંધાવે. એટલંુ જ નિહઁ એમણે એમના મતદારોને રાઈટ ટુ 
રીકોલ આપ્યો હતો. એમણ ેજાહેર કયુર્ં હતંુ કે જો ડીન તરીકે એમની કામગીરીથી એક પણ 
મતદારને અસંતોષ થશે તો પોતે ડીન પદેથી તાત્કાિલક રાજીનામંુ આપી દેશે. જો કે એવંુ 
તો થયંુ નહોતંુ. પરંતુ િડસેમ્બર ૨૦૦૨ માં બીજા સ માં યુિનવસટી ધ્વારા ણ બી.એડ્. 
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કોલેજો શરૂ કરવાનો િનણર્ય  લેવાતા એમણે વયં એ િનણર્યની િવરુaમાં ડીન પદેથી 
પોતાનું રાજીનામંુ ધરી દીધંુ હતંુ..... 
     એક કુશળ અધ્યાપક અન ેવક્તા ડૉ.શિશકાંતભાઈ શાહ સાચા અથર્માં લોકિશક્ષક 
હતા. ગુજરાતમ  દૈિનકમાં એમણે દર બુધવારે ‘માણસ નામે ક્ષતજ’ તથા દર 
મંગળવારે ‘િશક્ષણ અન ે સં કારની સમ યાઓ’ નામની બે અત્યંત લોક ય કૉલમ 
અનકુ્રમે લગભગ અઠ્ઠાવીસ અને સોળ વષોર્ સુધી લખી હતી. પોતાની બંન ેકોલમ્સના 
માધ્યમથી લોકોને જાગૃત કરવાનું કાયર્ એમણ ે િનભકપણ ે કયુર્ં હતંુ. અિન  તત્વોને 
તેઓ જીવનભર િહમ્મતપૂવર્ક પડકારતા ર ા હતા. જ્યાં પણ  ખોટંુ થતંુ દેખાય ત્યાં 
એમણે નીડરતાપૂવર્ક લખ્યંુ હતંુ, અને કોઈપણ કારની અપકે્ષા રાખ્યા વગર લખ્યંુ હતંુ. 
‘િશક્ષણની હાટડીઓ’ એ શબ્દ યોગને યોજીને તેને ચિલત કરનાર શાહસાહેબ હતા. 
અનીત અન ે અત્યાચાર િવરુa લખવામા ં એમણ ે કોઇની શહેશરમ રાખી નહોતી. 
પિરણામે તેમના ગુરૂ આદરણીય ડૉ.ગણુવંતભાઈ શાહસાહેબે એમની કૉલમ 
‘કાિર્ડયોગ્રામ’ (ચ લખેા,તારીખ ૨૬ નવેમ્બર,૨૦૧૮) માં લખ્યંુ છે એમ તેઓ જબરો 
શ ુવૈભવ પામ્યા હતા.  

પૂણર્ત: િનભર્ય અને કમર્ઠ છતાં અત્યંત ન  અને સાદાઈને વરેલા શાહસાહેબના 
િનધનથી િશક્ષણજગત અન ેસમાજજીવનને કદી ન પૂરાય એવી ખોટ પડી છે. હંુ મારા 
ગુરુજી વ. ડૉ.શિશકાંતભાઈ શાહસાહેબને નતમ તક વંદન કરંુ છંુ, અન ે એમની 
આત્માને શાંત મળે એ માટે ભુને ાથર્ના કરંુ છંુ. શાહસાહેબ િવશનેો તુત લેખ 
‘િશક્ષણ દશર્ન’માં સધ્ધ કરવા બદલ આદરણીય ો. રમેશભાઈ કોઠારી સાહેબ તથા 
મારા  ય મ  િજગે્નશભાઈ પટેલનો ઋણ વીકાર કરંુ છંુ. અ તુ.   

  
ÍÓäÜâáí ×â ÑâÃë ÚíÒ Àë¬

áë» ½çÓçÌë ÍíÈâÌâ ã×wÒíÌä ÍÓäÜâ »ÓÕâÌçï ÑÌ ÉÒçï. ÁëÑÇë áë» Íâ»ä »ëÓä ÔåÌë ÍíÈâÌâ 
Í½ë ÏâïËä ÔäËä. ÁëÌâ éÍÓ áë» ÍâÃí ÏâïËí ÈëÉä »ëÓä Êë¼âÈä ÏïË Éå ½å. ½çÓçáë ã×wÒíÌä 
ÖÐâÑâï »[çï, ÑâÓâ Í½ë áë» ÑíÃçï ½èïÑÅçï ÉÒçï Àë, ÑÌë ÏÚÒ Á ÍäÅâ ÉâÒ Àë. ã×wÒ êÐí ÉÒí 
áÌë »[çï, ½çÓç‘ áÑÌë áâÞâ »Óí Èí éÍâÒ »Óäáë. ½çÓç »Úë, áë» Á éÍâÒ Àë. ½èÑÅâÌçï ÍÓç 
»íå ÍíÈâÌâ Ñíï ÕÅë ¿èÖä Ôë Èí ÈÓÈ ÑÃä ÁâÒ. ã×wÒí áë»ÏäÁâ ÖâÑçï ÁíÕâ ÔâgÒâ. 
½èÑÅâÌçï ÍÓçï áëÃÔë ÂëÓ. ½ïÊç áÌë ÂëÓä ÍÓç ¿èÖÕâ »íÇ ÈìÒâÓ ÉâÒ¬ á¿âÌ» áë» êï¿í 
ÍâÈÛí áÌë ÈëÁsÕä ã×wÒ êÐí ÉÒí áÌë ½çÓç‘Ìâ Í½Ìçï ½èÑÅçï ÍíÈâÌâ ÑíïÑâ ÔåÌë 
¿èÖÕâ ÔâgÒí. ÍÓçÌë ÏÊÔë ÑäÄí ÓÖ áâÕÕâ ÔâgÒí. ½çÓçáë áëÌë áÃ»âÕä »[çï, Áë ÂëÓ ÍäÕâ 
ÈìÒâÓ ÉâÒ ÈëÌë Á áÑöÈ ÑÛë Àë. áâ ãÕYâÉäô áëÃÔë ÀÝÍãÈ ã×Õâ‘ áÌë ½çÓç áëÃÔë 
sÕâÑä ÓâÑÊâÖ.  


