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ABSTRACT    આજે શલચાય અને જીલનની જુદાઇ જલા ભે છે, તેથી શલચાય શનજીલ છે અને જીલન શલચાયશનૂ્મ છે. રયણાભે તે ક્ાાં 
જામ છે અને શુાં કયે છે તેની રેળભાત્ર ભાનલને ચચિંતા નથી. કાયણકે શળક્ષણ અને જીલન જુદાાં ડી ગમાાં છે. તે ઘયે જીલે છે અને ળાાભાાં બણ ેછે! આ 

શળક્ષણ અને જીલનનુાં થૃ્થકણુાં – જુદાઇ ફતાલે છે. તે દૂય કયલા ભાટે બણલાની જગ્માએ જીલન જીલલાનુાં શળક્ષણ આવુાં જઇએ અને ઘયને 

ળાાભાાં ભેરા વાંસ્કાય આત્ભવાતૌ કયલાની પ્રમગળાા ફનાલવુાં જઇએ. ળારીન કુટુાંફ એટર ે કે ળાા જેના ઘયભાાં છે તે અને કોટુાંચફક ળાા 
એટરે કે કુટુાંફ જેભાાં ઘસૂ્યુાં છે તે. આણી પ્રાચીન શળક્ષણ વ્મલસ્થાભાાં તલનની શળક્ષણદ્ધશત – આ ઉચ્ચ કરટની કલ્ના છે. પ્રાચીન વભમભાાં તે 

વભમની તલન દ્ધશત સુાંદય, વચટ અને આદળશ શતી. તે જ આત્ભવાતૌ કયલાભાાં આલે ત લાનયન નય અને નયન નાયામણ થતાાં લાય ન રાગે. 
વાાંપ્રત વભમભાાં જીલન ઘડતય ભાટેના વાંસ્કાય અલ્ ભાત્રાભાાં જઇ ળકામ છે. આજે મલૂ્મ ભાટેના શળક્ષણ શલળે શલચાયી તેને પ્રસ્થાશત કયલા ભાટેની 
ભથાભણ કયલી તે તાતી જરૂરયમાત છે. અને તેના ભાટે કઇ એક વાંસ્થા નશીં ફરકે વભાજભાાં સ્સ્થત ફધી વાંસ્થાઓના વામરૂશક પ્રમત્ન થકી વભાજની 
એક સયેુખ છફી આણ ેઉબી કયી ળકીશુાં. શલશલધ મલૂ્મ અને મલૂ્મશળક્ષણની પ્રરિમાને  આણે ણૂશ યીતે વભજી તેના વ્મલસ્સ્થત કામભી સ્થાન 

ભાટે વ્મસ્તતએ તે પ્રથભ શરે કયી તાની જાતને તેભાાંથી વાકાય કયી ફતાલલી ડળે, તેની સ્સ્થયતા અને તેને આનુાંચગક ફાફતનુાં 
ભનલૈજ્ઞાશનક દ્ધશતથી સ્થાન જ્માયે થળે ત્માયે વાચા અથશભાાં વભાજભાાં તે મજુફનુાં લતશન દયેક નાગયીક કયત થળે. 

 

પ્રસ્તાલના :   
‘શળક્ષણભાનલને આત્ભશલશ્વાસ ુઅને શન:સ્લાથી ફનાલે છે.’  - ઋગ્લેદ 

  શળક્ષણ એ વાભાજજક પ્રરિમા છે. શળક્ષણ દ્વાયા જ ભાનલવભાજ વ્મલસ્સ્થત સ્લરૂભાાં આગ લધી ળકે છે અને પ્રગશત વાધી ળકે છે. તેટરા ભાટે 

ફધુાં શળક્ષણકામશ વાભાજજક પ્રવશૃિઓ અને ભાનલજાતના રશત ભાટેનુાં શવુાં ખફૂ આલશ્મક છે. ળાાભાાં ફાકને જીલનઘડતય ભાટેનુાં શળક્ષણ ભવુાં તે અશત 

આલશ્મક જ નરશ ફરકે આજના વભમભાાં જરૂયી ફની ગયુાં છે. કેલણીન શતે ુજ ભાનલ ઘડતય શલ જઇએ/છે. આજના આણા ઔચારયક શળક્ષણભાાં 
તે શતે ુ દૂય થત જઇ યહ્ાાં છીએ. આજે આણે આણા વભાજભાાંથી મલૂ્મ નાળાભતા અનબુલી યહ્ાાં છીએ. તેની ાછનુાં કાયણ ઘય/કુટુાંફ, ળાા 
કૉરેજભાાં અને વભાજભાાંથી મલૂ્મરક્ષી શળક્ષણન અબાલ. આજે વભાજ – દેળ શલશલધ ફાફતે ટુકડાભાાં લશચેાત યહ્ છે. દેળ કે વભાજને એક અખાંડ 

ટુકડાભાાં અગય આણ ેજલા ઇચ્છીએ ત આણે આણી આ શલનાળ માત્રાભાાં લચ્ચે જ અટકીને ક્ષણબય શલચાયવુાં ડળે કે આણે કઇ દીળા તયપ જઇ 

યહ્ા છીએ. આજે ધ્મેમ શનૂ્મ, દીળા શનૂ્મ અને થ શનૂ્મ ફની યશરેા ભાણવની ળસ્તતને વજૉનાત્ભક કામશ ભાટે મજલાને વારુાં આણી ાવે કેપ્ટનની 
ખાભી લતાશમ યશી છે. આ શલચાય કે ચચિંતન તે મલૂ્મ શળક્ષણનુાં ચચિંતન છે.  જ્માાં સધુી ઘયન ભબી, ળાાન શળક્ષક અને વભાજન નાગયીક મલૂ્મને 

પ્રસ્થાશત કયલા ભાટે તાની જાત ઘવી નથી નાખત ત્માાં સધુી ફાકભાાં કે નાગયીકભાાં મલૂ્મ પ્રસ્થાશત થઇ નથી ળતતા. ીતા ભાત્ર ફાકનુાં ેટ 

બયી આળે, શળક્ષક ભાત્ર તાના શલમને લાાંચીને લગશખાંડભાાં ણૂશ કમાશન આનાંદ ભેલળે અને વભાજની શલધ શલધ વાંસ્થાઓ નાગયીકને ભાત્ર 

વ્મલસ્થા આી વાંતન બાલ વ્મતત કયળે ત વભાજભાાં મલૂ્મ સ્થાી ળકાળે નરશ. અશી આણે તેની શલદ ચચાશ કયીએ. 

‘મલૂ્મ’ન અથશ :  ળબ્દક મજુફ કશકુ ઉમગી, ગણુલિાલાળુ, ભશત્લનુાં, ભેલલાને મગ્મ, મરૂલી ળકામ તેવુાં, મલૂ્મ : મરૂ, રકિંભત, દાભ, દય, બાલ, 

શનયખ  મલૂ્મલાન : કીભતી. મલૂ્માાંકન : મલૂ્મ આંકવુાં તે, મરુલણી. 
અંગ્રેજીભાાં ‘VALUE’, વાંસ્કૃતભાાં ‘મલૂ્મમૌ’  
ટૂાંકભાાં ‘આત્ભવાક્ષાત્કાયના રક્ષ્મને ાભલા ભાનલ ઇચ્છાઓન ેવાંતતુાં જૈશલક રયફ એટર ેમલૂ્મ.’  

મલૂ્મ તેને કશલેામ જે ભાનલ ઇચ્છાઓન ેવાંતે છે. 

મલૂ્મ એ ભનલૈજ્ઞાશનક સ્લરૂે પ્રગટ થતુાં જૈશલક રયફ છે. 

જે આત્ભવાક્ષાત્કાયના શલકાવ પ્રત્મે દયે તે મલૂ્મ છે. લસ્તનુ ઉમગ અને તેને ેદા કયલાભાાં ડતી ભશનેત ઉયથી ફીજી લસ્તઓુની વાથે તેન જે  

ધયણે અદરફદર થઇ ળકે તેને મલૂ્મ કશલેામ, એટરે મલૂ્મ એ અમકુ લસ્તનુુાં ફીજી લસ્ત ુવાથેનુાં અદરાફદરીનુાં પ્રભાણ છે. લસ્ત ુાછ થમેર ખચશ 
મજુફ તેનુાં જે મલૂ્મ થામ તેને ખરુાં મલૂ્મ કશ ેછે. ‘મલૂ્મ’ ળબ્દના ઉય જે અથશ આલાભાાં આવ્મા છે, તે ભાત્ર ળાબ્બ્દક અથો છે. લેાય, લાચણજ્મ અને 

અથશળાસ્ત્રભાાં ‘મલૂ્મ’ ળબ્દન પ્રમગ થામ છે. આણ ે‘મલૂ્મ’ ળબ્દને આધ્માજત્ભક, નૈશતક, ળૈક્ષચણક અથશભાાં પ્રમજલા ભાગીએ છીએ. 
 

‘મલૂ્મ’ના પ્રકાય : વ્મસ્તતગત મલૂ્મ, વાભાજજક મલૂ્મ, આશથિક મલૂ્મ, યાષ્ટ્રીમ મલૂ્મ, આધ્માજત્ભક મલૂ્મ, જૈશલક મલૂ્મ, લૈશશ્વક મલૂ્મ, નૈશતક મલૂ્મ 
લગેયે.... 
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મલૂ્મનુાં લગીકયણ : એક અભ્માવભાાં તે્રલીવ મલૂ્મની સચૂચ અનેતેનુાં લગીકયણ આ પ્રભાણ ેઆલાભાાં આવ્યુાં છે : 

મલૂ્મ મલૂ્મનુાં લગીકયણ 

આધ્માજત્ભક મલૂ્મ વત્મ, વલશધભશ, વભબાલ, શનષ્ટ્ઠા,પ્રભપેુ્રભ, બ્રહ્મશનષ્ટ્ઠા, આનાંદ,તશ્ચમાશ. 
નૈશતક મલૂ્મ પયજ, પ્રાભાચણતતા, વાંમભ, ચારયત્ર્મ, ન્મામ, વદાચાય, શનખારવતા. 
વાભાજજક મલૂ્મ વરશષ્ટ્ણતુા, વાભાજજક ન્મામ, વભબાલ, વશકાય, ભાનલતા, ફાંધતુ્લ. 

આશથિક મલૂ્મ ઉત્ાદતતા. ળળણશલશીન અથશવ્મલસ્થા, ધન ઉાજૉન 

ળાયીરયક મલૂ્મ સ્લાસ્થ્મ, વૌંદમશ, શલધામક દ્રબ્ષ્ટ્ટ. 

જૈશલક મલૂ્મ સ્લયક્ષણ, આશાય,. 

યાષ્ટ્રીમ મલૂ્મ સ્લદેળપે્રભ, રકળાશી, યાષ્ટ્રીમતા, માશલયણ પે્રભ, સ્લાતાંત્ર્મ. 

લૈશશ્વક મલૂ્મ શલશ્વફાંધતુ્લ, ભાનલીમ દ્રબ્ષ્ટ્ટ, ભાનલ શક. 

વ્મસ્તતગત મલૂ્મ શ્રભનુાં ગોયલ, ઉદ્યભળીરતા, કતશવ્મ,જુસ્વ, વશનળીરતા,   
 

મલૂ્મશળક્ષણન અથશ : ‘વ્મસ્તતના જીલનને સ્ળશતા, જીલનને ઘડતા, જીલનની જરૂરયમાત યૂી કયતા અને જીલનનુાં ઉધ્લશગભન કયતા મલૂ્મ અંગ ેઅાતુાં 
શળક્ષણ એટર ેમલૂ્મશળક્ષણ.’ 

‘વ્મસ્તત, કુટુાંફ, વભાજ, યાષ્ટ્ર, પ્રકૃશત તથા શલશ્વ પ્રત્મે વદ્ભાલ અને વભબાલ જાગે તેલા કામો કયલા શલદ્યાથીઓન ે પે્રયલા અાતુાં શળક્ષણ મલૂ્મશળક્ષણ 

કશલેામ.’ 

‘મલૂ્મ શળક્ષણ એટર ેબાયતીમ વાંસ્કૃશતનુાં શળક્ષણ.’ 

શળક્ષણ એ મલૂ્માચબમખુ કામશ છે અને મલૂ્મ લગયનુાં શળક્ષણ અળબશનમ છે. ઘયભાાં ભાતા-શતાના વ્મલશાય, શતા-તુ્રના ભૈત્રી બમાશ વાંફાંધ લગેયે 

જગ્માએ ફાક શલશલધ લતશન ળીખ ે છે. શળક્ષકના દયેક વ્મલશાયભાાં તે લગશખાંડની સચૂના શમ,  લૂાશભ્માવ શમ, જે યીતે તે લગશભાાં અનળુાવન કયલા 
ઇચ્છત શમ, લગશનુાં લાતાલયણ ફનાલાત શમ, અમકુ એકભની ઉંડાણ લૂશકની ચચાશ કયત શમ, જે એકભ ૈકી નાટક, ગદ્યખાંડ, કાવ્મનુાં અધ્માન 

કયાલલાભાાં યવ દાખલત શમ, યીક્ષા મજત શમ – દયેક સ્સ્થશતએ આણન ે મલૂ્મની ઝરક ભે છે. શળક્ષણના દયેક વ્મલશાયભાાં શળક્ષક ાવેથી 
મલૂ્મશનષ્ટ્ઠ લતશનની ઝાાંખી જલા ભળે. મલૂ્મશળક્ષણ ભાટે શલદ્વાનએ ખફૂ ચચિંતન કયુશ છે. તેભ છતા આજે ઘય, ળાા અને વભાજભાાં મલૂ્મનુાં ખાંડન ડગર ે

ને ગરે થતુાં આણે જઇ યહ્ાાં છીએ. 
 

મલૂ્મશળક્ષણના અચબગભ : 
(૦૧) ઔચારયક અચબગભ : ‘કઇ શનશશ્ચત અથલા ચક્કવ શળક્ષણ ધ્ધશત કે પ્રયસુ્તત લડ ેઅને શનશશ્ચત ાઠયિભના વાંદબશભાાં અાતુાં મલૂ્મ – શળક્ષણ એટર ે

મલૂ્મશળક્ષણન ઔચારયક અચબગભ.’ 

દા.ત. ‘વત્મ’ મલૂ્મની વભજ ભાટે ગાાંધીજી, વિેટીવ લગેયેના પ્રવાંગ આી ળકામ. 

‘પે્રભ’ના મલૂ્મની વભજ ભાટે બગલાન કૃષ્ટ્ણ, યાભ લગેયેના ઉદાશયણ આી ળકામ. 

 ‘કરૂણા’ મલૂ્મની વભજ ભાટે બગલાન બદુ્ધ, જીવવ િાઇસ્ટ લગેયે ઉદશયણ આી ળકામ. 

‘શભત્રતા’ મલૂ્મની વભજ ભાટે કૃષ્ટ્ણ-સદુાભા, અજુ શન–શ્રીકૃષ્ટ્ણ લગેયેના પ્રવાંગ લણશલી ળકામ. 

(૦૨) અનોચારયક અચબગભ : ‘અનોચારયક અચબગભ એટરે કઇ શનશશ્ચત ધ્ધશત – પ્રયસુ્તતને ફદરે અનોચારયક ચચાશ કે લાતચીત દ્વાયા કઇ 
એકાદ મલૂ્મનુાં શળક્ષણ આવુાં. 
દા.ત. ‘વભમ’ના મલૂ્મને વભજાલલા મુાંફઇની રેન વ્મલસ્થા, શલાઇ ભથકનુાં ળેડયરુ લગેયે ફાફત લાતચીતભાાં ળીખલી ળકામ.  
‘વશાનભૂશુત’ના મલૂ્મની વભજ ભાટે કુદયતી આપત વભમે કે દુ:ખી વ્મસ્તતને આશ્વાવન આીને શળક્ષણ આી ળકામ. 
‘કતશવ્મશનષ્ટ્ઠા’ની વભજ ભાટે સમૂશ, ચન્દ્રના ઉદાશયણને અભ્મવભાાં વભાશલષ્ટ્ટ કયી શનષ્ટ્ઠાનુાં મલૂ્મ સ્થાી ળકામ. 
‘ભાનલવેલા’ મલૂ્મની વભજ ભાટે ાાંડુયાંગ ળાસ્ત્રી, શલનફા બાલેની પ્રવશૃિની લાત કયીને આી ળકામ. 
 

વાાંપ્રત વભમભાાં મલૂ્મશળક્ષણની જરૂરયમાત : 

        શળક્ષણના ઇશતશાવભાાં શળક્ષણ શલકાવ ભાટેનાાં શલશલધ કશભળનનઉલ્રેખ છે. યાધાકૃષ્ટ્ણનૌ યશુનલશવિટી એજ્યકેુળન કશભળન (૧૯૪૮-૪૯), મદુાચરમય 

ભાધ્મશભક શળક્ષણ ાંચ,(૧૯૫૨-૫૩), શ્રી પ્રકાળ વશભશત (૧૯૫૯), કઠાયી શળક્ષણ ાંચ (૧૯૬૪-૬૬), અને યાષ્ટ્રીમ શળક્ષણ નીશત : ૧૯૮૬ એ તાના 
દસ્તાલેજભાાં શળક્ષણભાાં અનિુભે ધાશભિક શળક્ષણ, ચારયત્ર્મ ભાટેની કેલણી, આધ્માજત્ભક મલૂ્મનુાં શળક્ષણ, વાભાજજક-નૈશતક-આધ્માજત્ભક મલૂ્મનુાં સગુરઠત 

અને વબાન શળક્ષણ અને મલૂ્મશળક્ષણની જરૂરયમાતય બાય મકૂ્ છે.  

        શાર આણ ેએકલીવભી વદીભાાં જીલીએ છીએ. યાષ્ટ્ર આજે શલકાવની શયણપા બયી યહ્ુાં છે, જ્માાં જુઓ ત્માાં આધશુનતતા, ટેતનરજી, 3G – 4G – 

5Gની સ્ીડ , નલી નલી ળધ, નલા નલા ઇન્સ્ટુભેન્ટ, આધશુનક ટેકનરજીથી વબય ળાાઓ, ICTથી વજ્જ કૉરેજ લગેયેન દફદફ જઇ ળકામ છે. 

લાસ્તલભાાં વલાયભાાં ન્યઝુ ેયભાાં નઝય નાખતા જણાળે કે આણે શલકાવ કયી યહ્ા છીએ કે શલનાળ? યજે યજ એલી અવાંખ્મ ઘટનાઓ ફન ેછે જેના 
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મૂભાાં નઝય નાખળ ત જણાળે કે ભાણવ આજે તાના નૈશતક મલૂ્મ ખત યહ્ છે. આણા વારશત્મકાયની કૃશતઓ, લૈજ્ઞાશનક ળધ, ઉદ્યગન શલકાવ, 

કરા, વાભાજજક કામશકયન અચબગભ લગેયે વયાશશનમ છે. તેના પ્રત્મે આણને ખફૂ જ આનાંદની રાગણી છે , ણ લાસ્તલ જગતની આંધી 
દટથી આણે એટરા ફધા અંજાઇ ગમા છીએ કે આણા ળાશ્વત મલૂ્મ તયપની આણી આળા ગભુાલતા યહ્ાાં છીએ. અલ્ વભમભાાં લધ ુસખુ 
ભેલલાની આણી ભશત્લકાાંક્ષાઓ , મલૂ્મને ઠેવ શચાડીને ણ ઝડથી વપ થલાની આણી અચબરાા આણા આલનાયા બશલષ્ટ્મ ભાટે 
અસયુચક્ષત ભશસેવુ થઇ યશી છે.  
(૦૧) ઘય/કુટુાંફભાાં મલૂ્મ શળક્ષણની સ્સ્થતી :  આજ કાર આણા બાયતના ગાભડાઓની સ્સ્થશત ખફુ જ કાંગા થતી યશી છે. એક વભમ શત 
જ્માયે ઘયનુાં લાતાલયણ શલત્ર , ળાાંત , યવભમ અને ઉત્વાશ લધશક શત ુું. વાાંપ્રત વભમે ‘ઘય’ ઘય જેવુાં યહ્ુાં નથી. ઘય બાાંગતા જામ છે , કુટુાંફ 
લીખયાતા જામ છે, રયણાભ સ્લરૂે ઘયભાાંથી ભતા યશરેા મૂભતૂ વાંસ્કાય વત્મ , પે્રભ, ભશનેત, યીશ્રભ, સ્લચ્છતા, લાત્વલ્મ લગેયે જેલા મલૂ્મ 
ધીભે ધીભે પૂ્ત થતાાં જામ છે. કુટુાંફભાાં ઐક્ જલા ભતુાં નથી. બાઇ-બાઇ લચ્ચેના વાંફાંધ , શતા-તુ્ર લચ્ચેના વાંફાંધ , શત-ત્ની લચ્ચેના 
વાંફધ લગેયેભાાં શષુ્ટ્કતા પ્રવયતી જામ છે. વાંફાંધની ભીઠાળ કડલાટભાાં ફદરતી જઇ ળકામ છે. ત્માયે ઘયભાાંથી ફાકભાાં મલૂ્મશળક્ષણન અબાલ 
જલા ભે છે. ઘયની સખુાકાયી લધલાથી યીશ્રભ પ્રત્મેના લરણ ઘટતા જામ છે. એક વભમ શત કે જ્માયે લશરેી વલાયે આણા ઘયના 
ખણુાભાાંથી નયશવિંશ, ભીયા , કફીય , કે અખાના વાંસ્કાયરક્ષી બજન- યરઢમાઓ ગ ૂાંજતા શતા. આજે વલાય જ ભડી થામ છે. શતા ધન કભાલલા 
ભળગરુ છે , ભાતા વીરયમર અને બ્યટુી ારશયભાાં વ્મસ્ત છે , બાઇ-બારૂાંઓ કમ્પપ્યટુય અને ભફાઇર દ્વાયા ઇન્ટયનેટભાાં વ્મસ્ત છે – ત્માયે ઘયના 
શલત્ર લાતાલયણને આજે અળાાંશતન યગ રાગી ગમ છે. વાંફાંધની ગયીભાને આજે ઉધઇ રાગી ગઇ છે. ઘય કે કુટુાંફભાાં ક્ાાંમ અંતયનેટની લાત 
કઇ વભજતુાં નથી. 
મલૂ્મના શલકાવભાાં રયલાયની ભશૂભકા : 

 ભાતા શતાએ ફાકને આણા ળાશ્વત મલૂ્મ પ્રત્મે આસ્થા ઉબી કયલી જઇએ. 
 વાાંપ્રત વભમભાાં યાંયાગત મલૂ્મની વ્મલશારયતતા કેટરી જરૂયી છે તે વભજાલવુાં જઇએ. 
 ભાતા-શતાએ ફાકને તાને ગભતા વાયા રાગતા મલૂ્મને અનરુૂ આચયણ કયલા કશવેુાં જઇએ. 
 ફાકને ન ગભતા મલૂ્મ તેનાભાાં જફયજસ્તી ઠકી ન ફેવાડલા જઇએ, નરશતય શલયીત યીણાભ આલલાની વાંબાલના યશ ેછે. 
 ઘય કે કુટુાંફના વભ્મએ ફાકને ળાા/કૉરેજભાાંથી કશલેાભાાં આલેરી કે કયલાભાાં આલેરી શળક્ષાન ઉશાવ ના કયલ જઇએ. 
 ફાકના ભાતા-શતાએ એલા બાલ ઉત્ન્ન કયલા જઇએ કે જેના દ્વાયા તે મલૂ્મ સ્ષ્ટ્ટીકયણ, ચચિંતન, ચચાશ લગેયેભાાં બાગ રે. 
 વાંચાય ભાધ્મભ દ્વાયા પ્રવારયત ફાક ભાટેના કામશિભ , માશલયણ શળક્ષણ , રપલ્ભ, નાટક, કશલ વમ્પભેરન , વભચાય લગેયેની વભીક્ષા 

કયલી જઇએ. 
 ફાક સ્લતાંત્રતા પ્રાપ્ત થતા સ્લચ્છાંદી લતશણ ૂાંક કયત ન થઇ જામ તેની કાજી યાખલી જઇએ. 
 વભાજભાાં પ્રલતશતા જનયેળન ગેને ભાતા-શતાએ દૂય કયલા પ્રમત્નળીર યશવેુાં જઇએ. 
 ફાકને તાને શનણશમ રેતા ળીખલવુાં જઇએ અને ખટા શનણશમન  યસ્ત ળધલા તેને વક્ષભ ણ ફનાલલા જઇએ. 
 વાાંપ્રત વભમભાાં ભશનેત , યીશ્રભ, શનષ્ટ્ઠા ઠાજેલાાં મલૂ્મ પ્રત્મે આસ્થા ઓછી થતી જામ છે , તેલાાં વાંજગભાાં ભાતા-શતાએ ફાકભાાં તે 

મલૂ્મ પ્રત્મે શ્રદ્ધા ઉબી કયલી જઇએ. 
 ભાતા-શતાએ મલૂ્મ આધારયત લાતાશઓ કશી ફાકભાાં મલૂ્મ સ્થાલા અથાગ પ્રમત્ન કયલ જઇએ. 
 મલૂ્મવબય લતશન ભાટે ફાકને પ્રત્વાશન આવુાં જઇએ. 

(૦૨) ળાા/કૉરેજભાાં મલૂ્મશળક્ષણની સ્સ્થતી:  
ઘય અને ળાા એ વભાજન અયીવ છે. ઘય અને ળાાભાાં આજે ફાક પ્રત્મે જે યીતે જલાન દ્રષ્ટ્ટીચફિંદુ ફદરાઇ ગમ છે તે ભતૂકાભાાં ડકીયુાં 
કયતા જણાળે કે તે ક્ાયેમ નથી થમ. ળાા/કરેજભાાં શલદ્યાથી ભાત્રને ભાત્ર પી બયનાય વાધન થઇ ગમ છે. ળૈક્ષચણક વાંસ્થાઓભાાં લવનાયા 
શળક્ષક કે જે એક વભમે ળાા નાભના ભાંરદયની મશૂતિઓ શતી તે ભાત્ર આજે એક લરશલટી કાયીગય થઇ ગમા છે. પ્રાથશભક ળાાઓની આજની 
સ્સ્થશત રદલવે રદલવે ફદતય થતી જઇ યશીં છે. તેભાાં કઇને કઇએ ઠેકાણે પ્રળાવન ત કઇ ઠેકાણે શળક્ષકની વશૃિ ણ જલાફદાય છે. શળક્ષક ાવેથી 
રેલાના કાભની જગ્માએ ફીન ળૈક્ષચણક કામશથી આજે ળાાના બાલાલયણભાાં ખફૂ ભટી મશુ્કેરીઓ જઇ ળકામ છે. ળાા કૉરેજના લગશખાંડ શનયવ 
ફનતા જામ છે. અત્માયના અશત ઝડી યગુભાાં આણી ળાાઓ ભાટે ત નારાંદા , તક્ષળીરા કે લલ્રબીની ત ભાત્ર કલ્ના જ કયલી યશીં. 
આણા શલદ્વાનએ સચૂલેરી ‘બાયતનુાં બાલી લગશખાંડભાાં ઘડાઇ યહ્ુાં છે ’ની અેક્ષાઓ ક્ામ બાાંગીને ભકૂ્ક થઇ ધૂભાાં બી ગઇ છે. શલદ્યાથીભાાંથી 
ભશનેત કયીને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કયલાની ઝાંખનાઓ મતૃ:પ્રામ થઇ ગઇ છે. આજે નથી ત શલદ્યાથી ઉશનદની લાણીની ભાપક શળક્ષક ાવે ફેવીને 
બણલા ભાગત કે નથી શળક્ષક ઇચ્છતા કે શલદ્યાથી તાની ાવે ફેવી ચચાશ , શલભળશ કયે! ળાા-કૉરેજના આચામોની ત ડતી આજના વભમ 
જેલી ક્ાયેમ ન શતી તેલી છે. આચામશના આચયણભાાં ક્ાાંમ વયાશનીમતા કે લાણીભાાં ક્ાાંમ ધીયતા જલા ભતી નથી. યીત્રના લતા જલાફ 
આીને કે વભમ ત્રક ફનાલીને વો આચામો જાજુ કાભ કમાશન વાંત ભાની રે છે. લાસ્તલભાાં આચામશ ાવે અધ્મમનની પ્રાભાચણતતા , વત્મ , 
તસ્મા, આત્ભપ્રભતુ્લ, આત્ભાની ખજ, આત્ભાની ળાાંશત, શળક્ષણ મજ્ઞ, તાના પ્રત્મે અને શળક્ષક – શલદ્યાથી પ્રત્મેની કતશવ્મબાલના ખરાવ થઇ છે. 
આજના આઇ.વી.ટી. ના યગુને શલદ્યાથી , શળક્ષક અને આચામશ  ત્રણેમ કઇ ને કઇ જગ્માએ ઉંધ અથશ કયી લગશખાંડભાાં , ઓપીવભાાં તેન સચુારુાં 
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ઉમગ કયલાને ફદરે , લટ્વએ , પેવબકુ , ટ્લીટય કે બ્રગના ઉમગ ભાત્રથી તાની જાતને કૃતકૃત્મ વભજીને વ્મલશાય કયતા થમા છે. 
મુભતૂ યીસ્સ્થતી એલી શનભાશણ થઇ છે કે શળક્ષણના આધાય સ્તાંબ વભા શલદ્યાથી , શળક્ષક અને આચામશ દડે છે ખફૂ ણ શચતા નથી ક્ાાંમ. 
આ ફધાની લચ્ચે ીવામ છે અભ્માસ્િભની અંદય યશેુાં તથ્મ , બરુેટીન ફડશભાાં યશેુાં વત્મ , અને રાઇબ્રેયી યશરેા ચુચા સુ્તક. આઝાદી લેૂ 
અને છી થમેરા આણા શળક્ષણ ભાટેના ાંચ, શલશલધ ાંચ લીમ મજનાઓ, નીશતઓ લગેયેની બરભણ અને તેની ાછ થમેર અઢક ખચશ 
ફધ ુએે જતુાં જણાઇ આલે છે.  
મલૂ્મના શલકાવ ભાટે ળાા/કૉરેજની ભશૂભકા : 

 ળાા/કૉરેજ કક્ષાએથી શલદ્યાથીભા વભમા ફદ્ધતા ભાટે ળાાના તભાભ કભશચાયીગણે વભમનુાં ારન કયવુાં યહ્ુાં. 
 ળાા/કૉરેજ કક્ષએથી દયયજ પ્રારૌશથના વબા વઘન ફનાલી શનશશ્ચત મલુ્મન6ુ સ્થાન કયવુાં. 
 અભ્માસ્િભ વાંદબે વાંણૂશ વજાગતા દાખલી તેને વભમફદ્ધ યીતે યુ કયલ. 
 લગશખાંડનુાં લાતાલયણ બાલનાત્ભક અને મલુ્મવબય લતશન લાળુાં થામ તે જવુાં. 
 અધ્મમન – અધ્માન પ્રરિમા યાંયાગત યીતે નશી કયતા વજૉનાત્ભતતા દાખલલી. 
 શળક્ષક-અધ્માકે નલીન વાાંપ્રત ટેતનરજી અને જ્ઞાનથી વજ્જ યશવેુાં જઇએ. 
 યભતના ભેદાનભાાં ઇળાશ , દ્વે , રશિંવા લગેયે છડી સ્લાસ્થ્મ , વત્મ , વશમગ , પે્રભ , અરશિંવા , વશનળીરતા , બાતબૃાલ , વભાનતા લગેયે 

ગણુ ખીરલલા જઇએ. 
 યાષ્ટ્રીમ, વાાંસ્કૃશતક અને વાભાજીક તશલેાયની ઉજલણી દ્વાયા શલદ્યાથીભાાં ચક્કવ મલૂ્મ સ્થાી ળકામ. 
 વત્રાાંતે લાશિકત્વલ , વારશજત્મક વાંગબ્ષ્ટ્ઠ , યુસ્કાય – વન્ભાન અી વાશવ , ધૈમશ , વેલાબાલ , અનળુાવન , ન્મામશપ્રમતા , શ્રભ , શનષ્ટ્ઠા 

લગેયે પ્રત્મે શ્રદ્ધા જાગતૃ કયી ળકામ. 
 એન.એવ.એવ. કે એન.વી.વી. દ્વાયા શલદ્યાથોભાાં વભાજ પ્રત્મે કૃતજ્ઞબાલ જાગતૃ કયી ળકામ. 
 લગશની શલશલધ વશભશતઓ યચી તે દ્વાયા શલશ્વાવ, અન્મન્મ પે્રભ, ઇભાનદાયી, વત્મશનષ્ટ્ઠા, સ્લચ્છતા, વશમગ, આત્ભશલશ્વાવ, ધૈમશ લગેયે 

મલૂ્મ શલતવાલી ળકામ.  
(૦૩) વભાજભાાં મલૂ્મશળક્ષણની સ્સ્થતી : 
આણ વભાજ બાાલાદ, જ્ઞાતીલાદ, પ્રાાંતલાદ, વાાંપ્રદાશમતતા લગેયે જેલી વભસ્માનના લાંટભાાં પવાઇ ગમ છે. વભાજભાાં ભાણવ – ભાણવ લચ્ચ ે

યસ્ય પે્રભ, સ્નેશ, વશાનભુશૂત, વશમગ, વરશષ્ટ્ણતુા, ઉદાયલાદીતા, આત્ભ-વમ્પભાન, કતશવ્મશનષ્ટ્ઠા, શલલેકળીરતા, શલનમ્રતા, આત્ભગોયલ ક્ાાંમ જલા 
ભતા નથી. આજે દયેક વલાયે આણા ન્યઝુ ેય આણી વાભાજીક ગશતશલશધઓની ચાડી ખામ છે.  વલાય શાંભેળા સ્ૂશતિરી, ઉત્વાશલધશક થલી જઇએ, 

તેના ફદર ેઆઠલશની ફાકી ય ફાત્કાય, રાખ રુશમાની કયચયી, કયડ રૂશમાન ભ્રષ્ટ્ટાચાય, રાગલગળાશી, ખનૂા ભયકી, આરીમા-નીયલ કાાંડ, 

ભોંઘલાયી, ગયીફી જેલી શલકયા વભસ્માઓ – કેટ કેટુાં નજયની વાભે તયી આલે. ભટા ભટા શીનકક્ષાના કાભ કયનાય કઇ વાભાન્મ અબણ ભાણવ નથી 
શત, ણ એક લેર વેટ વ્શાઇટ કરયજફ કયનાય, વવામટીભાાં વગલડતા બગલત અભીય બણેર ડીગ્રીધાયી ભાણવ શમ છે. એટર ેતે એ સચૂલ ેછે કે 

આણા વભાજની શારની રયસ્સ્થતી બગલાદી ફનતી જામ છે. લસધૈુલ કુટુાંફની બાલના ભાત્ર સુ્તકભાાં ધયફાઇને ડી યશીં છે. વ્માાયીકયણના 
બયડાભાાં વાંફાંધને નેલે મકૂીને આજે આણ ેદડતા થમા છીએ. ળાા, કૉરેજ, ભાંદીય, દેલારમ – આ ફધા જે આસ્થાના કેન્દ્ર શતા તે વ્માાયના કેન્દ્ર 
ફની ગમા. રગ્નવાંસ્થા, કુટુાંફવાંસ્થા, વ્મલશાય જગત આ ફધાભાાં સ્લાથશન ણૂ રાગી ગમ છે. ત્માયે આલી શલકયા યીસ્સ્થતીભાાં ભાણવના મૂભતૂ 

મલૂ્મ નાળ ામ્પમા છે.    

મલૂ્મના શલકાવ ભાટે નાગયીકની ભશૂભકા : 
 વભાજભાાં શલશલધ મલૂ્મ પ્રસ્થાશત કયલા ભાટે જાશયે રદલાર ય સશુલચાય – સલૂાકામ રખાલલા જઇએ. 
 વભાજના ઐક્ ભાટે ભાંરદયનુાં મૂભતૂ તત્લ વભજી દયયજ રક ત્માાં એતઠા થઇ પ્રાથશના કયતા થામ તેવુાં લાતાલયણ કયવુાં જઇએ. 
 જ્ઞાતીના વાભાજજક ફાંધન તડી વલશને વભાન દ્રષ્ટ્ટીથી જલાની ટેલ ાડલી જઇએ. 
 સ્લચ્છતાના અચબગભ ભાટે શલશલધ ળેયીઓ , ભશલ્રાઓ મજુફ વિીમ ટુકડીઓ ાડી તેનુાં આચયણ થામ તેવુાં લાતાલયણ શનભાશણ કયવુાં 

જઇએ. 
 જાશયે વયકાયી શભરતત કે યચક્ષત સ્ભાયકની જાલણી ભાટે વોભાાં વભજણ ઉબી કયલી જઇએ. 
 વભાજના દયેક નાગયીકનુાં સ્લાસ્થ્મ વારુાં યશ ેતે ભાટે યભતના ભેદાનની વગલડતા ઉબી કયલી જઇએ અને યભત તયપ જલાન 

અચબગભ શલધામક ફનાલલ જઇએ. 
 ચફભાયીથી ફચલા ી.એચ.વી. વેન્ટય કે વયકાયી દલાખાનાની વગલડ ઉબી કયલી જઇએ. 
 ભનયાંજન ભાટે ગાભ કે ળશયેભાાં ફાગ-ફગીચાઓ, પયલારામક સ્થ શલતવાલલા જઇએ. 
 ભાનશવક અને વાભાજીક શલકાવ ભાટે ળશયેભાાં ગ્રાંથારમ, રપલ્ભ ટકીઝ, નાટક, ભેાઓ લગેયેનુાં  આમજન કયવુાં જઇએ. 
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 કરા જગતને શલતવાલલા ભાટે અને વૌંદમશ અનભુશૂત ભાટે કશલ વાંભેરન, પ્રકૃશત – શનયીક્ષણ, શલશલધ પ્રશતમચગમાઓનુાં પ્રશતમચગમાઓનુાં 
આમજન કયી ળકામ. 

 યટયી તરફ , જામાંટ ગૃ જેલી શલશલધ વાંસ્થાઓ દ્વાયા ગાાંધી વપ્તાશ , નશરેૂ વપ્તાશ , ભેઘાણી વપ્તાશ જેલાાં જાશયે વાાંસ્કૃશતક કામશિભ 
મજી ળકામ. 

 જાશયે સ્થ ય ચક્કવ વભસ્મા ય ફે ગૃ લચ્ચે ડીફેટ સ્ધાશ મજી તાંદુયસ્ત શયીપાઇ કયી ળકામ. 
 લતતતૃ્લ અને શનફાંધના ભાધ્મભથી વાાંપ્રત વભસ્માના શનયાકયણ ભાટે દયેક નાગયીક ાવેથી શલચાય જાણી, અભરી ફનાલી ળકામ. 

ઉવાંશાય :  
‘શળક્ષણ એ આજીશલકાના વાધન તયીકે શમ ત કરા છે અને જીલનશલકાવ ભાટે શમ ત શલદ્યા છે.’ – ાાંડુયાંગ ળાસ્ત્રી આઠલર ે
 દયેક વ્મલસ્થાન આધાય શળક્ષણ ઉય છે. આણી વાભાજીક યચનાને આગ લધાયલા ભાણવભાાં વભ્મતા શનભાશણ કયલી જ ડળે. 
વભ્મતાના મૂ વભા ભાતા-શતા, શળક્ષક અને નાગયીકની જીલનળૈરી થકી જ ફાકભાાં મલૂ્મ સ્થાી ળકાળે. નાનણભાાં વાંસ્કાય ભાટે ઘય/કુટુાંફ, 
આગ અભ્માવ ભાટે ળાા/ કૉરેજ અને આજીલન અભ્માવયત યશલેા વભાજભાાં પે્રભ , જ્ઞાન, તેજસ્સ્લતાની આલશ્મતતા છે. જે શળક્ષણથી ભાણવ 
દમાદ્રશ ફનત નથી , ભાણવભાાં શળસ્તારન અને શનમશભતતા ઇત્મારદ ગણુ આલતા નથી , ગરુુજન ભાટે આદય શનભાશણ થત નથી અને નૈશતક 
જીલનના શલમભાાં અચબરાા શનભાશણ થતી નથી , તે શળક્ષણથી ળ પામદ ? ત્માયે એટુાં ચક્કવ કે ચાયીત્ર્મલાન અને નીશતભાન ફન્મા શવલામ 
આણે વભાજભાાં મલૂ્મ સ્થાી ળઈશુાં નશીં. ઘયભાાં , ળાાઓભાાં અને વભાજભાાં વાંસ્કાય ટકાલલાની ભશનેત કયીને , આણે પે્રભા , તેજસ્લી અને 
જ્ઞાનપ્રધાન ફનીએ. 

‘સુ્તકસ્મા ત ુમા શલદ્યા યશસ્તગતાં ધનમૌ, 
કામશકારે વમતુ્ને્ન ન વા શલદ્યાન તદ્ધનમૌ.’ 

વાંદબો: 
- કેલણીના દાળશશનક આધાય. – ડૉ. પ્રેભદાવ લ. વાધ ુ
- મલૂ્મનુાં શળક્ષણ – ડૉ. દક્ષા શ. જી 
- શળક્ષણની શલસ્તયતી જતી ચક્ષતીજ. – ડૉ.ળાસ્ત્રી જમેન્દ્ર દલ ેઅન ેઅન્મ. 
- બાયતીમ શળક્ષણ ાંચની એક ઝરક - ડૉ.ભતીબાઇ ભ. ટેર 
- લાલ્ભીરક યાભમણ. – વદ્વદ્વચાય દળશન પ્રકાળન. 
- કાવ્મશલનદ – ભાધલફાગ –મુાંફઇ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Every human being is the author of his own health or disease.  

        ~ Sivanada 


