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આજનો વલઘાથી ટેક્નોરોજી અને તેભાાંમ નેનો ટેક્નોરોજીના યગુભાાં અભ્માવ કયી યહ્યો છે. ત્માયે તે ોતે ળાાભાાં અને 

ળાા ફશાય ોતાના અસ્તતત્લની શનૂ્મતા અનબુલી યહ્યો છે. આજનો  વલઘાથી ોતાનુાં બવલષ્મ વારુાં, સખુ વમદૃ્ધિલાળાં 
ફને એ ભાટે તેભજ યાષ્રના વલકાવભાાં યાષ્રના પ્રશ્ન ઉકેરલાભાાં ોતાનો પાો અને વભમ આે તેલા ફનાલલા ભાટે 

વળક્ષણ અથાગ પ્રમત્ન કયતુાં શોમ છે, ણ આજે અભ્માવ કયતો દદળાશનૂ્મ વલઘાથી લધનેુ લધ ુ વનયાળા-શતાળાની 
દદળાભાાં ના લધલો જોઇએ, છતાાંમ આગ લધી યહ્યો છે. આભ થલા ાછના કાયણોની ચચાા કયીએ તો તેના ોતાના 
અથાણૂા જીલનના ામાને લણૂો રાગ્મો શોમ તેભ ભાલભુ ડે છે. ખયેખય વલઘાથી વળક્ષણ દ્વાયા લતાભાન જીલનભાાંથી 
પે્રયણા રઇ બવલષ્મનુાં વમ્મક દળાન કયલાની ળસ્તત તેનાભાાં  આલલી જોઇએ. લતાભાનની જે કાંઇ યાષ્રની વભતમાઓ 

શોમ જેલી કે  ભ્રષ્રાચાયના ભતૂને બગાડલા, કૌબાાંડોનો કામાકલ્ કયલા, આજના યાજકાયણને યોગમતુત કયલા કે 

વલવાંલાદદતાના જીલાણુાંઓને નેતતનાબદુ કયલા ળાાઓભાાં મલૂ્મવળક્ષણ આવુાં અવનલામાણે શારના વભમની ભાાંગ 

છે. વળક્ષણએ તો ખયેખય મલૂ્મરક્ષી પ્રદિમા છે તે આ પ્રકાયની પ્રદિમા ફનળે તો જ જનવભાજભાાં જીલનના શે્રષ્ઠ 

ઉચ્ચત્તભ મલૂ્મોનુાં મોગ્મ વાંયક્ષણ, વાંલધાન તેભજ વાંિભણ થળે તો જ આલતીકાર આલનાયા બવલષ્મના દદલવો 
ઉજ્જલ ફની ળકે તેભ છે અને એના ભાટે  મલૂ્મવળક્ષણ અવનલામા થઇ ડયુાં છે. વલઘાથી જે બવલષ્મના યાષ્રના 
નાગયીકો છે તો તેભનાભાાં યાષ્રીમ ચાદયત્ર્મના ધડતયનુાં કામા ળાા કક્ષાએથી ળાાભાાં અાતા વળક્ષણ દ્વાયા થામ તે ખફૂ 

જરૂયી છે. કોઠાયી કવભળને ણ કહ્ુાં છે કે ‘બાયતનુાં બાવલ તેના લગાખાંડભાાં ધડામ યહ્ુાં છે.' આ વલચાયને લેગલાન ફનાલલા 
ભાટે મલૂ્મરક્ષી વળક્ષણ અવનલામા થઇ ડયુાં છે. એટરા ભાટે જ અશીં જે ચચાા કયલાની છે એ ફાફત આજના વભમની 
અવનલામાતા મલૂ્મવળક્ષણ વાંદ કયેર છે. 

 ભોટાબાગે ફધા જ મલૂ્મ ળબ્દથી દયચચત તો છે જ. વાભાન્મતઃ મલૂ્મએ આણે દકિંભત તયીકે લધાયે જાણતા શોમ 

છે, ણ વાથે વાથે મલૂ્મ ળબ્દને જોઇએ તો કદય કયલી, વાંદગીભાાં કોઇણ લતત ુવલચાયીને ઉચ્ચત્તભ છે તેલો વનણામ આલો, 
ાત્રતા મરૂલલી, ભાનલને જેના લડે અને જેના ભાટે જીલલાનુાં ભન થામ તેલા વલચાયો, ભાન્મતાઓ મલૂ્મ છે, ળાયીદયક-

ભાનવવક જરૂદયમાતોને વાંતોલા ભાટે ભથવુાં, શુાં કયવુાં - કેલી યીતે કયવુાં? તે ફાફત આણા લતાનની આધાયળીરા એલા 
મલૂ્મો નક્કી કયતા શોમ છે. 

 કાટાય લી. ગડુના ભતે “મલૂ્મો એટરે ભનોલૈજ્ઞાવનક, વાભાજજક, નૈવતક  કે વૌંદમા યખતાને રક્ષભાાં યાખીને 

ભાનલીની વારુાં-નયસુાં તાયલલાની ળસ્તત.” 

 મલૂ્મ એ અનબુલનો વલમ એટરી શદ સધુી ફનલો જોઇએ કે જીલાંત યશલેા ભાટે તેના દયેક વભ્મો ાવે મલૂ્મો 
શોલા જોઇએ અને દયેકને તેભાાં શ્રિા શોલી જોઇએ. એટરા ભાટે કશીએ છીએ કે કોઇણ યાષ્ર કે ભાનલી ઉય શાલી થવુાં શોમ 

તો તેભના જીલન મલૂ્મો ય પ્રશાય કયો. જો યાષ્ર કે ભાનલી તેભાાં ડગી જળે તો અલશ્મ તે તભાયો ગરુાભ ફની જળે. આલો 
વભમ યાષ્ર કે ભાનલી ાવે ના આલે એટરે જ ળાા કક્ષાએ મલૂ્મોનુાં વળક્ષણ આવુાં જોઇએ અને દયેકને તેભાાં અથાગ શ્રિા 
ણ યશલેી જોઇએ. 

 

આજના સમયની અનવાયયતા મલૂ્ય નિક્ષણાઃ 
 શારના વભમભાાં  વલઘાથી ળાાભાાં બ્લભુ ટેક્ષોનોભીના શતેઓુ અનવુાય જ્ઞાન, વભજ, ઉમોજન, વાંશ્રેણ, 

વલશ્રેણ અને મલૂ્માાંકનના આધાયે જુદા-જુદા વલમોનુાં જ્ઞાન પ્રાપ્ત કયે ણ એની વાથે વાથે તે ોતે મલૂ્મ અચબમખુ થતો 
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જામ એ ણ એટલુાં જ જરૂયી છે. મલૂ્મોના થતા હ્રાવના કાયણે તથા વભાજભાાં લધી યશરેી શતાળાના કાયણે વાભાજજક તેભજ 

નૈવતક મલૂ્મોના ખેડાણ ભાટે વળક્ષણને લધ ુવફ વાધન ફનાલલા અભ્માવિભભાાં દયલતાનોની આલશ્મકતા ય યાષ્રીમ 

વળક્ષણ નીવતએ પ્રકાળ ાડયો છે. કેલણી એ ભાત્ર ભનષુ્મને અાત ુાં અક્ષયજ્ઞાન નથી, ણ રાાંફા વભમ સધુી વભગ્ર વળક્ષણ 

જગતના અનવુાંધાનભાાં દયેક વલઘાથીના જીલન ય પ્રબાલ ાડત ુાં મલૂ્મ છે. 

 આજના વભમભાાં ભનષુ્મ ધણીફધી વય તેભજ કઠીન વભતમાઓની વાભે ઉબો છે. આ વભમે ોતે ભેલેરા 
વળક્ષણનો મોગ્મ ઉમોગ ન કયે તો તેની વાંલેદનાઓ અને તેને ભેલેરા મલૂ્મોનુાં તન થામ છે. આભ થળે તો ભનષુ્મ 

ોતાના જીલનને જીલલા ભાટેનો ઉત્વાશ ધીયે ધીયે ગભુાલે છે અને તેનાભાાં યશરેી વર્જનળસ્તતનો ણ નાળ થામ છે. આભ, 

ભેલેરા મલૂ્મો ટકી યશ ેઅને મલૂ્મો પ્રવત પ્રવતફિતા લધે તે ભાટે ળાાભાાં મલૂ્મવળક્ષણ આવુાં ખાવ જરૂયી છે.  

 એક ફાજુ એલી ભાન્મતા છે કે ળાાભાાં ફાકને વારુાં વળક્ષણ આલાભાાં આલે તો તે ોતાની ભેે વાયાાં મલૂ્મો 
આત્ભવાત કયળે, છતાાં અત્માય સધુી જે વળક્ષણના ાંચો કે કવભળનો વનભામા તેભાાંથી ભોટાબાગના ફધાએ બાયતના 
વળક્ષણભાાં મલૂ્મવળક્ષણની જરૂદયમાત ય બાય મકૂ્યો છે. આથી ણ મલૂ્મવળક્ષણ અાલવુાં જ જોઇએ એ જરૂયી છે. 

 વાભાજજક અને નૈવતક મલૂ્મો રોકોના જીલનભાાં વાંિવભત કયલા, વભાજને નૈવતક તેભજ આધ્માજત્ભક અધઃતન 

તયપ જતો ફચાલલા અને ઉન્નવત તયપ આગ પ્રમાણ કયે તે ભાટે, દેળની ઉજ્જલ વાાંતકૃવતક યાંયાઓ, ભાન્મતાઓ, 

પ્રણારીઓ અને આદળોના જતન ભાટે, વભાજ અને વભાજના રોકો ાવે બૌવતક વમદૃ્ધિ લધલા છતાાં વભાજ અને રોકોભાાં 
આંતદયક અજ ાંો અને અળાાંવત લધતી જામ છે. આભાાંથી ઉગાયલા ભાટે નૈવતક, આધ્માજત્ભક અને  વાભાજજક મલૂ્મોનુાં વળક્ષણ 

આવુાં અવનલામા થઇ ડયુાં છે. 

 પ્રાચીન ળાશ્વત અને વનાતન મલૂ્મો જેલાાં કે વત્મ, અદશિંવા, બાતબૃાલ જેલા મલૂ્મોનુાં ધોલાણ થયુાં છે. આલા પ્રાચીન 

અને ળાશ્વત મલૂ્મોની નુઃ તથાના કયલા ભાટે, ભાત્ર અને ભાત્ર બૌવતકલાદ તયપ જતા અટકાલલા ભાટે, વલઘાથીઓભાાં 
નાનણથી લૂાગ્રશો અને દૂયાગ્રશોથી દૂય યાખલા વળક્ષણ દ્વાયા મલૂ્મો વાંિવભત કયલા જરૂયી છે.  

 વલઘાથીઓભાાં કેટરાાંક મૂભતૂ ભાનલીમ ગણુોનો વલકાવ કયલા, આણા રોકળાશી દેળભાાં રોકળાશીનુાં વાંયક્ષણ 

અને વાંલધાન કયલા, યાષ્રીમતાના મલૂ્મો વલકવાલલા મલૂ્મોનુાં વળક્ષણ આવુાં અવનલામા થઇ ડયુાં છે. વાથે - વાથે વાભાજજક, 

નૈવતક અને આધ્માજત્ભક મલૂ્મોના વળક્ષણ થકી વલઘાથીઓભાાં તલભાનની રાગણી અને લાયવાગત ગણુોના વલકાવ કયલા 
ભાટે ળાા કક્ષાએથી મલૂ્મવળક્ષણ આવુાં જરૂયી છે. 

 દયેક વલઘાથીઓભાાં ળાા કક્ષાએથી જ તલતથ જીલન જીલલા ભાટેના મોગ્મ લરણોનો વલકાવ થામ અને ોતાની 
જાત પ્રત્મે, વભાજ પ્રત્મે, યાષ્ર પ્રત્મે, વલશ્વ પ્રત્મે, માાલયણ પ્રત્મે તેભજ વભગ્ર ભાનલજાત પ્રત્મે વલશ્વ ફાંધતુ્લની બાલના અને 

શકાયાત્ભક લરણોનો વલકાવ થામ તે ભાટે ળાા કક્ષાએથી મલૂ્મવળક્ષણ આવુાં જરૂયી છે. 

 આજના વભમભાાં મખૂ્મ વવિાાંતો, નીવત વનમભોના ઓથા શઠે ભાનલીમ મલૂ્મોનુાં નકાયાત્ભક ળસ્તતઓના પ્રબાલ 

શઠે એનકાઉન્ટય થઇ યહ્ુાં છે તે આજના વભમભાાં અટકાલવુાં ફહુાં જ જરૂયી છે તો જ વભાજ અને યાષ્ર રાાંફા વભમ સધુી ટકી 
યશી દયેકને વરાભતી અને યક્ષણ રુૂાં ાડળે. આ તો જ થળે કે દેળના દયેક રોકોની મલૂ્મો પ્રત્મેની વબાનતા કેલામ અને 

તેના ભાટે ળાાઓ ોતાના વલઘાથીઓ થકી વભાજભાાં વલવલધ નલજાગ્રત અલનલા કામાિભો કયી વભાજને વબાન 

ફનાલલો ડળે. ભાટે ણ ળાા કક્ષાએથી વલઘાથીઓના આચયણભાાં ણ વભાજને મલૂ્મો દેખામ તે ભાટે મલૂ્મવળક્ષણ 

આવુાં જોઇએ. 

 ળાા-ભશાળાાઓભાાં જ્ઞાન વલઘાની વાથે વાથે જો મલૂ્મવળક્ષણ મેનકેન પ્રકાયે  વલઘાથીઓને નશી આલાભાાં 
આલે તો ળાા-ભશાળાા વલઘાથીઓને આસ ુફનાલનાયા કાયખાના જ છે એવુાં વભાજ અને યાષ્રને રાગળે, ભાટે આજના 
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વલઘાથીઓ જ્માયે બાવલ નાગદયકો તયીકેનુાં વળક્ષણ ભેલી યહ્યા છે ત્માયે બવલષ્મભાાં આસ ુન ફને તે ભાટે જ્ઞાનની વાથે 

વાથે મલૂ્મોને રગતુાં વળક્ષણ આવુાં જરૂયી છે. 

 વલઘાથી અલતથાભાાં જેભણે જુદા-જુદા વલમોના જ્ઞાનની વાથે વાથે જીલનના મલૂ્મો પ્રત્મેની લપાદાયી ટકાલલા 
મલૂ્મવળક્ષણ ભેવયુાં છે તેલા વલઘાથીઓની વાભે બવલષ્મભાાં જીલનની અનેક વલવાંગતતાઓ આલે કે ોતાની વાભે અનેક 

વલયોધાબાવો આલે તો ણ તે ોતાના વમલશાય અને લતાન દ્વાયા તેની વાભે નાવીાવ થમા વલના તે ઉકેરલા ભાટેની તેની 
વાભે પ્રવતકાય કયલા ભાટેની ઉકેરો ળોધલા ભાટેની ળસ્તતઓ જાગ્રત કયી ઉન્નત યીતે જીલન જીલલા ભાટેની પે્રયણા જીલન 

ય પ્રભતુ્લ ભેલલાની આલડત તેભને આતા યશળેે. 

 વળક્ષણએ દયેક વમસ્તતના જીલનભાાં વલકાવનો બાગ બજલે છે. ઉજ્જલ બવલષ્મની કલ્ના કયલાની વાથે વાથે 

વળક્ષણ થકી જીલનના મલૂ્મોનો અબાલ કે ઊણ ન યશ ેતે જોલાની જલાફદાયી ણ વળક્ષણે જ રેલી ડળે. ભાતા -વતાએ 

ણ ોતાના ફાકોના બવલષ્મ ભાટે ોતાનો વભમ આી, શરેા ોતાનાભાાં મલૂ્મો વલકવાલી છી ોતાના ફાકોભાાં એ 

જ નૈવતક મલૂ્મોનુાં વવિંચન કયવુાં જોઇએ. 

 જીલનભાાં વનતીભત્તા અને મલૂ્મોનુાં આગવુાં તથાન શોવુાં જોઇએ. જો ભાણવના જીલનભાાં મલૂ્મો ખરાવ થઇ જળે તો 
બરે ને તે વૌથી ધનલાન શોમ ણ એ ધન કોઇ જ કાભનુાં નથી. જો જીલનભાાં મલૂ્મો શળે તો તે ભાણવ બરે ને ગયીફ શોમ 

કોઇણ પ્રકાયનો વમલવામ કયતો શોમ ણ છતાાંમ એ ભાણવ સખુી શળે. કાયણ કે તેઓના જીલનભાાં મલૂ્મોનુાં આગવુાં તથાન 

છે અને તે ોતે આત્ભવાત કયેરા મલૂ્મો થકી જ તેનુાં જે કાંઇ છે  એભાાં તે આનાંદ અનબુલે છે, ભાટે આણે આણા વભાજના 
યાષ્રના નાગદયકોને બવલષ્મભાાં ગભે તે દયસ્તથવત વાંજોગો મ ૂાંઝલણોભાાં ણ નાવીાવ થમા લગય તે ોતાના વમલશાય 

આચયણ થકી તેનો ઉકેર રાલે, તેનો જલાફ આે અને વદામ અભ્માવ કયતી લખતે કે વમલવામ કયતી લખતે  આનાંદ 

અનબુલતા કયલા શોમ તો આજના વભમની અવનલામાતા છે કે ળાાભાાં જુદા જુદા વલમોના વળક્ષણ થકી બ્લભુ ટેક્ષોનોભીના 
આધાયે જ્ઞાનાત્ભક ક્ષેત્રની વાથે વાથે કેથોરના બાલાત્ભક ક્ષેત્રોની વભજ અને મલૂ્મવળક્ષણ આવુાં ખફૂ જરૂયી છે. 
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