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“હુંમેિા અને સિસ સ્થળ ેભણતર 

પ્રત્ય ેરસ જાગ ે

એ બાળકને આપી િકાય તિેી 

ઉત્તમ ભટે છે.” 
 

પ્રસ્તાિના : 

બાળક જ્યારે ઘરેથી િાળાએ જિા માટે નીકળે છે ત્યારે તેન ું મન કોરી સ્લેટ જેિ ું હોય છે. ઘરથી િાળાના રસ્તા 

દરશમયાન ઊભા થતા તમામ પ્રસુંગોને તે િાળામાું લઇન ેઆિ ેછે. બાળક િાળાના ઉંબરે જ્યારે પગ મૂક ેછે ત્યારે તેના 

મનમાું િાળા પ્રત્યેના ભાિો, શિક્ષક પ્રત્યેનો ભાિ િગેર ેજેિા ભાિ તેન મ ખ પર જોિા મળે છે. 

બાળકન ેિાુંચતાું, લખતાું અને ગણતાું િીખિિ ું એટલે શિક્ષણ થય ું એિો શિક્ષણનો એક ગલત અન ેઅધૂરો 

ખ્યાલ સમાજમાું દ્રઢ થયો છે. આપણ ેએ ખ્યાલને દ ર કરિો જોઇએ. 
 

બાળકન ું શિક્ષણ : 

બાળક નાન ું હોય છે ત્યાર ેજ એની કેળિણીનો પાયો નુંખાઇ જતો હોય છે. િાુંચિા લખિાન ું તો બાળક 

પ્રાથશમક િાળામાું જિે એટલે ત્યાું િીખિે જ; પણ િાળાએ જતાું પહલેાું એન ે જે સુંસ્કાર મળિા જોઇએ એ 

બાલિાડી કે આુંગણિાડીનાું મળી જિા જોઇએ. 

આજની શિક્ષણ વ્યિસ્થા એ બાળકોમાું પોષણની વ્યિસ્થા કર ે તેિી હોિી જોઇએ. અન ે બાળકોનાું 

સજસનાત્મકતા કેળિિી જોઇએ. તેમજ ચારરત્ર્યન ું ઘડતર, માનિ મૂલ્યો, તુંત્રજ્ઞાનથી શિક્ષણ-ક્ષમતા િધારનાર, 

બાળકોમાું ભાશિનો સામનો કરિાનો આત્મશિશ્િાસ જગાડે તેિાું શિક્ષણનાું ધ્યયેો હોિાું જોઇએ. 

એક તબક્કો એિો હતો કે “સોટી િાગે ચમચમ અન ેશિદ્યા આિ ેઘમ ઘમ” એ િાત આજે ભૂુંસાઇ-ભૂલાઇ ગઇ 

છે. િાળાના પટાુંગણમાું પગ મૂકતાું બાળક ડરત ું, એ મનોભાિ આજે લ પ્ત થયો છે. આજનો બાળક તરિરાટ સાથ ે

સારાુંિ : આ દ શનયામાું જન્મેલ દરેક બાળકન ેશિક્ષણનો અશધકાર છે તે શિક્ષણ માત્ર સાક્ષરતા લાિે તેિ ું નહી પણ 

જીિનને સાથસક બનાિે તેિ ું હોિ ું જોઇએ. રદિસે ને રદિસે આગળ પગલાું માુંડત ું બાળક જ્ઞાન માશહતીથી સજ્જ 

હોિ ું જોઇએ. જે જગત અન ેજે દેિમાું તે રહે છે તેના સિસ તત્િો સાથે સ મેળ સાધીન ેગૌરિપૂિસક જીિી િક ેએિ ું 

શિક્ષણ બાળકન ેમળિ ું જરૂરી છે. જે દેિ અન ેસમાજમાું તે રહે છે અન ેશિકસે છે તે દેિ અને સમાજને ચાહતો 

થાય એિી કેળિણી તેન ેમળિી જોઇએ. આમ દેિન ું ભાશિ જેના હાથમાું છે. એિા બાળકોને જીિન જીિિાના 

સાચા પાઠ ભણાિિા તેમજ દરેક કક્ષાન ેધ્યાનમાું લઇ યોગ્ય માગસદિસન તથા શિક્ષણ આપિ ું જ જોઇએ. 
 

સચૂક િબ્દ : શિદ્યા સુંસ્કાર, મનોભાિ, સાહજીક્તા, ટી.એલ.એમ., અશભગમ, અન બુંધ, નઇતાલીમ, આધ શનક 

શિક્ષણ, ભાિિાહી શિક્ષણ, માગસદિસન. 
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િાળામાું જાય છે. આમ, બાળક ‘શિદ્યા-સુંસ્કાર’ મેળિિા જે ભાિથી િાળામાું પ્રિેિ મેળિે છે તે ભાિનાન ેપોષણ મળે 

તો બાળકની પ્રગશત સતત થયા કર ેછે. 

બાળક એિ ું હોય છે કે તેને ભણિાન ું ગમત ું નથી, સ્ક લમાું જિ ું ગમત ું નથી, પરીક્ષા આિે છે ને શબમાર પડી જાય 

છે. રોજેરોજ આ કેટકેટલી સમસ્યાઓ ? આ માટ ેઆપણ ેિ ું કરી િકીએ ? ઇશ્િરે દરેક માનિીની અુંદર શજજ્ઞાસા 

િૃશત્તઓ મૂકી જ છે. બાળક એિ ું હોય છે કે તેન ેસતત નિ ું જાણિાની, નિા શચત્રો જોિાની, નિ ું સાુંભળિાની તેનામાું 

ઇચ્છા જાગ્રત થાય છે. શિક્ષકે બાળકને શિક્ષણ આપિા માટે બાળક જેિા થઇન ેતેન ેરસ પડે તેિી રીત ેશિક્ષણ આપિ ું 

જોઇએ. 
 

ભાર શિનાન ું ભણતર : 

ભાર િીનાના ભણતરનો ચારેબાજ  જોર િોરથી પ્રચાર થઇ રહ્યો છે, પણ તે કેટલ ેઅુંિે આપણ ેકરી િક્યા 

છીએ તે શિચાય ું છે ખરૂું ? સૌથી પહલેી િાત કરીએ તો બાળકના દફ્તરન ું િજન. દફ્તરનાું િજનથી આજના નાના 

બાળકો જાણ ેભાર ઊંચકનારા મજૂરની જેમ કમ્મરેથી િળિા માુંડ્યા છે. આમ, બાળક પાસે ગજા બહારની અપેક્ષાઓ 

રાખીન ેઆપણ ેબાળકની જીંદગીને બોજ બનાિી દઇએ છીએ. બાળક એ આપણું ચાિીિાળ ું રમકડ ું નથી, કે આપણ ે

ચાિી આપીએ એટલે આપણ ેતેન ેકહીએ તેમ નાચ્યા કરે. 

સિસપલ્લી રાધાકૃષ્ણએ કહ્ય ું છે, કે “બાળકની સાહજીક્તાને મૂરઝાિી ન દો; 

ચોપડીમાું લખલે ું છે એજ ફક્ત જ્ઞાન નથી. દ શનયામાું ચારેકોર જ્ઞાનનાું ભુંડારો પડલેા છે. બાળકન ેચોપડીમાુંથી 

બહાર માથ ું કાઢિા દો, બહારની દ શનયામાુંથી જ એ ખરુ જ્ઞાન મેળિિ.ે એને અનેક પ્રશ્નો પૂછિા દો, એના મગજમાું 

પ્રશ્ન ઊભો થાય એજ એના જ્ઞાનન ું પ્રથમ પગશથય ું છે. ત્યાુંથી એન ેએક પછી એક પગશથય ું ચઢિાની પ્રેરણા આપો. 

એના માગસદિસક બનો. 

બાળક એ ફૂલની કળીઓ છે, જે ફૂલનાું સ્િરૂપમાું શિકસિા માગ ે છે, ને તેઓન ે શિકસાિિા તમારે તો માત્ર 

તેઓના મનોભાિન ેહ્રદયના પ્રેમરૂપી જળ િડે સસુંચિાન ું કાયસ કરિાન ું છે. 

આજના સમયમાું બાળકન ેભણાિિા માટે ટી.એલ.એમ. અગાઉથી તૈયાર કરિા જોઇએ. તે માટે પ્રાકૃશતક 

િાતાિરણ કે િસ્ત નો ઉપયોગ પણ કરી િકાય. એક જ ટી.એલ.એમ. ના શિશિધરૂપે પ્રયોગો કરી િકાય. િસે્ટમાુંથી બેસ્ટ 

અન ેરમતાું-રમતાું શિક્ષણની અનોખી રીત, આગિી ટેક્નીક, ખીલ ું-ખીલ ું કરતાું ક સ મોન ેસતત ખીલતાું રાખ ે તે માટે 

બાળમાનસને અન રૂપ શિક્ષણ પૂિસ તૈયારી દ્િારા અપાય તો શિક્ષણ સફળ બન.ે બાળકના રસ, રૂશચઓન ેિલણો સ દ્રઢ 

બન ેઅને બાળક હસતાું-રમતાું શિષયાશભમ ખ બન ેએિી પૂિસ તૈયારી અન ેઅદ્યતન-ટેકનીક આજે જરૂરી છે. 
 

અશભગમ : 

ક મળો છોડ િાળીએ તેમ િળે. એ િાત શિક્ષકોએ ખાસ ધ્યાનમાું રાખી બાળકો સાથે આત્મીયતા પૂિસક િતસિ ું 

જોઇએ. તેમજ બાળકોમાું નીચેના અશભગમો આત્મસાત કરિા જોઇએ. 

 હ ું હુંમેિા સાચ ું બોલીિ. 

 હ ું કદી ગાળ બોલીિ નશહ. 

 હ ું મારા શમત્રો પ્રત્યે સદભાિથી િતીિ. 

 હ ું વ્યસન કરીિ નશહ, રખડીિ નશહ. 

 હ ું મારૂું કામ જાતે જ કરીિ. 

 હ ું સ્િચ્છતા જાળિીિ. 

 હ ું સૌ સાથે હળી મળીને પ્રમેથી રહીિ. 

આપણામાું કહેિત છે, “જેિ ું િાિો તેિ ું લણો.” એ ન્યાયે િરૂઆતથી જ બાળકોન ેપ્રેમ, સત્ય, સિેા, સાદગી, 

નમ્રતા, સ ટેિ, સ્િચ્છતા, ત્યાગ, સમપસણ જેિા ભાિોન ું ભાિિાહી શિક્ષણ આપિાથી બાળકના સિાુંગીણ શિકાસનાું 

તમામ પાસા ખ લી જાય છે. આિા સહજ, સરળ અન ેસ સાધ્ય સુંસ્કારલક્ષી પ્રોજેક્ટથી બાળકન ું જીિન મોટાભાગ ે
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સમાજને ઉપયોગી અન ેરાષ્ટ્રશનમાસણના કતસવ્યમાું દેિના ઉત્તમ નાગરરકની ભૂશમકા આપનારુ બની શિક્ષણન ેઉજ્જિળ 

બનાિે છે. 

રશિન્દ્રનાથ ટાગોર ક્યારયે સ્ક લમાું ગયા ન હતાું. અન ેછતાુંય એ નોબેલ પ્રાઇઝ મેળિી િક્યા. શિક્રમભાઇ 

સારાભાઇ સ્કૂલમાું જઇને ન ભણયાું, છતાું પણ મોટાું િૈજ્ઞાશનક થઇ િક્યા. બાળકમાું તો અઢળક હીર પડ્ય ું છે, એ હીરન ે

ઓળખિાની પારખિાની જરૂર છે. 
 

સમાપન : 

આલ્બટસ આઇન્સ્ટાઇન ે  સાચે જ કહ્ય ું છે કે ‘શિશ્િમાું એક પણ બાળક દ શખયારુું હોય ત્યાું સ ધી કોઇ િોધ 

મહાન નથી કે એક પણ પ્રગશત ભવ્ય કહેિાય નહી.’ 

આમ, દરેક બાળકન ેગ ણશિકાસ, ટેિઘડતર અન ેકૌિલ્ય શખલિણીની તાલીમ દ્રશિપૂિસક, િૈજ્ઞાશનક ઢબે અન ે

સામાશજક શનસ્બત સાથે અન બુંધ સાધીન ેઆપિામાું આિ ેતો જ સાચ ું શિક્ષણ થાય. આન ું જ નામ નઇતાલીમ, 

આધ શનક શિક્ષણ, ખરી સફળતા અથિા ભાર શિનાન ું ભણતર. 
 

સુંદભસ સશૂચ : 

૧. બાલસૃશિ મેગેજીન – ગ જરાત રાજ્ય િાળા પાઠ્ય પ સ્તક મુંડળ, ગાુંધીનગર, િષસ – ૧૫, અુંક – ૧, જન્ય આરી 

– ૨૦૧૪. 

૨. ડૉ. મફતલાલ પટલે, અચલા િૈક્ષશણક માશસક પશત્રકા, અમદાિાદ. 

૩. श्री सतिष चिुरे्वदी,  नईतिक्षा, िैक्षतिक मातसक पतिका, जयपुर. 
 


