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અભ્માવભાાં શળક્ષણને
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રગતા ફાશલકાવના શવદ્ાાંતો યના શલચાય

નુ ાં શલશ્રેણ અને અથથઘટન કયલા

.
ુ :
શાંોધનના ષેતઓ
(૧) ‘તોત્તો-ચાન’ કૃશતભાાં શનરૂશત ફા

શળક્ષણના

શલશ્રેણાત્ભક

અભ્માવ કયલો.
(૨) ‘તોત્તો-ચાન’ કૃશતનો રયચમ

.

શાંોધનના પ્રશ્નો :
(૧) ‘તોત્તો-ચાન’ કૃશતભાાં શનરૂશત
(૨) ‘તોત્તો-ચાન’

કે

ઇશતશાવ શુ ાં

શળે ?

?

‘તોત્તો-ચાન’ કૃવતનો રરચય :
તોત્તો-ચાન ‘ફાયીએ ઊબેરી ફાલરકા’નુ ાં પ્રથભ પ્રકાળન

. . ૧૯૮૨ભાાં જાાની

બાાભાાં ‘તેત્સુકો કુયોમાનાગી’ નાભની રેલિકા દ્વાયા કયલાભાાં આવ્ુ ાં છે . ‘તોત્તો-ચાન’ના
ગુજયાતી અનુલાદક યભણ વોની છે . ગુજયાતીભાાં શેરી આવ ૃશત્ત ૨૦૦૧ભાાં નેળનર બુક ટ્રસ્ટ,
ઇન્ડડમા દ્વાયા ફશાય ાડલાભાાં આલી છે .
એક ભરશરાએ રિેલ ુાં ુસ્તક ફેસ્ટ વેરય ફડ્ુ ાં શોમ એલી જાાનની આ શેરી ઘટના
શતી.

. . ૧૯૮૨ ફાદ એક જ લથભાાં ‘તોત્તો-ચાન’નો અંગ્રેજીભાાં અનુલાદ પ્રગટ થમો, જેની

ચાય રાિ નકરો લેચાઇ. ચીન, કોરયમા, ોરેડડ
અનુલાદો પ્રગટ થ

છે .

રપનરૅડડભાાં ણ ‘તોત્તો-ચાન’ના

. . ૧૯૮૨ભાાં ‘તોત્તો-ચાન’ની પ્રથભ આવ ૃશત્ત પ્રગટ થઇ ત્માયે એ જ

લે ૪૫ રાિ નકરો લેચાઇ અને એ આજ સુધીનુ ાં લેચાણ રગબગ ૬૦ રાિ સુધી

છે .

જાાની ુસ્તક પ્રકાળનના ઇશતશાવભાાં લેચાણનો આ વલોચ્ચ શલક્રભ છે .
'

-

' માાં વ્યક્ત થતાાં

ાલકેન્દ્રી વક્ષણના કેન્દ્રળતી વળચાર બ િંદુઓ :

ફાકનુ ાં મોગ્મ ઘડતય થામ તે યાષ્ટ્ટ્રની ામાની જરૂરયમાત છે .
ફાકેડરી શળક્ષણનુ ાં ભશત્ત્લ લધતુ ાં

છે . ફાક

રદન-પ્રશતરદન

વલાાંગી શલકાવ વાધલો શોમ તો ળાાભાાં

ફાકને કેડરભાાં યાિીને અભ્માવ કયાલલો જરૂયી થઇ ડે છે . ફાકનો વાં ૂણથ શલકાવ વા લાભાાં
ઘય ઉયાાંત ળાા
આલે છે ,

ણ અમ ૂલ્મ પાો

છે . ફાકને પ્રત્મક્ષ યીતે જ્ઞાન  ૂરુાં ાડલાભાાં

લક્ષશતજો ખ ૂરે છે .

થી ફાકોની જ્ઞાન

ફાકની ક્ષભતા અને ભમાથદા અનુવાય
પ્રાપ્ત

ફા

કુર-૧૩ શલચાય

છે . ‘તોત્તો-ચાન’ના દ્વદ્વતીમ લાચન દયશભમાન
શલશ્રેણ અને અથથઘટન

.
ક્રમ
૧

વળચાર
પ્રાથશભક શળક્ષણ જ ફાકની તારીભનો વૌથી ભશત્ત્લનો
તફક્કો છે . ( ૃ. ૧૪)

૨

ફાકનુ ાં આગવુ ાં વમક્તતત્લ શલકવી ળકે અને આત્ભશલ્ાવ દૃઢ
થામ. ( ૃ. ૧૪)

ચાળીરૂ બ્દો
પ્રાથશભક શલબાગ
વમક્તતત્લ શલકાવ,
આત્ભશલ્ાવ
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૩

ફાકોને કોઇ તૈમાય ચોકઠાભાાં ન નાિો. એભને શનફાંધ પ્રકૃશતભાાં
યશેલા દો ને એભની પ્રફુલ્ર ઇચ્છાઓને રુાંધો નશીં. એભનાાં
સ્લપ્ન

તભાયા

કયતાાં લધુ શલળા શોમ છે . ( ૃ.

૧૫)
૪

ફાકનુ ાં વમક્તતત્લ ફને એટરી વાશજજકતાથી શલકાવ ાભે
. ( ૃ. ૧૧)

૫

એકલાય યવ ડમો ને રગની રાગી તો અઘયી લાત ણ
ફાકો ળીિી જલાના. ( ૃ. ૧૧૫)

૬

શનફાંધ પ્રકૃશત, પ્રફુલ્ર
ઇચ્છાઓ, સ્લપ્નાઓની
શલળાતા
વાશજજક વમક્તતત્લ
રગની રાગલી, અઘયી
લાત ળીિલી

(ફાકો) એભને ળીિલલાભાાં આવ્ુ ાં શતુ ાં કે, તભારુાં કાભ
તલ્રીન થઇને કયો, આવાવ બરેને ગભે તે થતુ ાં શોમ. ( ૃ.

કાભ તલ્રીન થઇ કયવુ ાં

૧૦૪)
૭

ફધાની લચ્ચે ઊબા થઇને જયામ મઝ
ાં ૂ ામા શલના, મુતત ભને
સ્ષ્ટ્ટતાથી

ોતાના

શલચાયો

યજૂ

કયલાની

તારીભ

શલઘાથીઓને ભે તે ખ ૂફ જ જરૂયી છે . ( ૃ. ૭૪)
૮

િયે િયા જાણકાયને કાભ કયતો જુએ ને એના યથી ફાકો
જાતે કાભ કયતાાં થામ એ ભશત્ત્લનુ ાં છે .

મઝ
ાં ૂ ામા શલના સ્ષ્ટ્ટતાથી
શલચાયો યજૂ કયલાની
તારીભ
ફાકો જાતે કાભ કયતાાં
થામ

( ૃ. ૧૧૩)
૯

વાંગીતથી ફાકોની વાંલેદનળીરતા કેલાલી જોઇએ. ( ૃ.
૬૦)

૧૦ તાર-વમામાભ આિા વમક્તતત્લને રમાત્ભક કયે છે અને
રમફદ્ વમક્તત શાંભેળા સુદય
ાં અને વળતત શોમ છે . ( ૃ. ૬૧)
૧૧ વાયા સ્લબાલને કાજીથી િીરલલો, જેથી ફાક ફધાની
લચ્ચે ોતાના આગલા વમક્તતત્લ વાથે શલકવતુ ાં યશે. ( ૃ.
૧૧)
૧૨ એભના (ફાક

) ભનભાાં ડેરી ળયભ દૂ ય થામ તો એ

રઘુતાગ્રાંશથનો બોગ ફનતાાં અટકે છે . ( ૃ. ૪૧)
૧૩ ફાકોભાાં શાસ્મની વભજ ઊંડી શોમ છે . બરેને ઉંભયભાાં એ
નાનાાં યહ્ાાં, યમ ૂજલાી લાત એ તયત કડી ળકે છે . ( ૃ.
૩૫)

વાંગીત, વાંલેદનળીરતા
તાર-વમામાભ,
વમક્તતત્લની રમાત્ભકતા
સ્લબાલને કાજીથી
િીરલલો
ભનનુ ાં ળયભાણુ,ાં
રઘુતાગ્રાંશથ
શાસ્મની ઊંડી વભજ,
યમ ૂજ

કોઇણ યાષ્ટ્ટ્રના, વભાજના અને ફાકના વલાાંગી ઘડતયનો આધાય

લાત
તે યાષ્ટ્ટ્રની

કેલણી ય અલરાંફે છે . તેત્સુકો કુયોમાનાગીએ ‘પ્રાથશભક શળક્ષણ’ને ફાકની તારીભનો વૌથી
ભશત્ત્લનો તફક્કો ગણાવમો છે . કાયણ કે, પ્રાથશભક શળક્ષણ એ આણી શળક્ષણવમલસ્થાની
ઇભાયતનો ામો છે . ફાક ળરૂઆતનાાં લોભાાં જે ળીિે છે તે તેના જીલનભાાં કામભ છા ઊબી
કયે છે .

. પ્રાથશભક શળક્ષણ

ુ ોમ્ીન્દ્શકી જણાલે છે કે, “પ્રાથવમક ળગોમાાં જ્ઞાનનો ાયો નાાંખળામાાં આળે છે અને
અંગે સખ
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પ્રાથવમક ધોરણો તો ાયાઓનો ાયો છે .” (
).

.

,

(

). ૧૯૮૫(

.૧૩૯) ામાની કેલણી દયમ્માન જ ફાક

વમક્તતત્લને

સ્લતાંત્રણે શલકવલા દઇએ તો તેનાભાાં આત્ભશલ્ાવ દૃઢ થામ છે . આત્ભશલ્ાવ કે લેલ ુાં ફાક
ગભે તેલી રયક્સ્થશતભાાં વયતાથી વભામોજન વાધી ળકે છે .
ફાશલકાવભાાં લાતાલયણ ખ ૂફ જ ભોટો બાગ બજલે છે . ફાકને આલાભાાં આલેલ ુાં
મુતત લાતાલયણ તેના ળાયીરયક, ભાનશવક, વાભાજજક, યચનાત્ભક તેભજ બાલાત

શલકાવ

ભાટે ોકરૂ ફને છે . ‘વમક્તતત્લનો વાશજજક શલકાવ થલો’ ળબ્દાલરી સ ૂચલે છે કે, ફાકને
મોગ્મ તારીભ આલાભાાં આલે તો ફાકનુ ાં વમક્તતત્લ ખ ૂફ જ વશજતા ાભે છે અને ફાકની
આંતરયક ળક્તતઓનો શલકાવ
રેલિકાએ
છે .

ફાકનો આત્ભશલ્ાવ લધે છે .
‘શનફાંધ પ્રકૃશતભાાં પ્રફુલ્ર ઇચ્છાઓનો શલશાય’ કયલા ય બાય મ ૂક્યો

ફાકો ય કોઇણ જાતનુ ાં ફાંધન ના શોવુ ાં જોઇએ. ફાકને સ્લતાંત્રતા ભલી

જોઇએ. ોતે શુ ાં કયલા ભાાંગે છે અને ોતે ળી ઇચ્છા ધયાલે છે તે મુજફ ફાક લતી ળકે.
ફાકને એભની વ ૃશત્ત અનુવાય કામથ કયલા દો. કાયણ કે, ફાકની ઇચ્છાઓ, સ્લપ્નાઓ આણાાં
સ્લપ્નાઓ કયતાાં લધુ શલળા શોમ છે . ભોડટેવયી, ટાગોય, રૂવો ણ પ્રકૃશત વાથે વાંશભતતા
ુ ોમ્ીન્દ્શકી જણાલે છે કે, “ ાલકને પ્રકૃવતના ખોલામાાં શાાંભલળાની,
સ્થાલાની લાત કયે છે . સખ
ુ ળળાની ક્યતા  ૂરી ાડળી જોઇએ.” (
આશાશ નીરખળાની તથા અનભ
(

). ૧૯૮૫(
શલચાય

).

.

,

. ૪૯)

-૫ ભાાં ‘રગની રાગલી’ આ ચાલીરૂ ળબ્દ ફાકના યવ વાથે વાંફધ
ાં ધયાલે

છે . ફાકને કોઇણ ફાફતભાાં યવ શોમ અને એ લાત ળીિીને યશેલી છે એલી રગની રાગે તો
અઘયાભાાં અઘયી ફાફત શોમ તો ણ તે ળીિી જામ છે . ફાકોભાાં મુતત અલબવમક્તતનો શલકાવ
વધામ એ ભાટે ળાાભાાં ફાકને કેડરભાાં યાિીને ફધાની લચ્ચે મઝામા
ાં ૂ
શલના મુતત ભને યજૂ
કયી ળકે તેલી તારીભ આલી જોઇએ. ોતાના શલચાયો સ્ષ્ટ્ટણે યજૂ કયલાની તક ભતાાં,
ફાકો ોતાના ભનભાાં યશેરી મઝ
ાં ૂ લણો દૂ ય કયી ળકે, ોતાની આંતરયક ળક્તતઓનો શલકાવ
વાધી ળકે , ફાકો ોતાના શલચાયો ભૌલરક યીતે યજૂ કયી ળકે છે . દયે ક ફાકભાાં લત્તા-ઓછા
પ્રભાણભાાં આલડત શોમ જ છે , યાં ત ુ મોગ્મ ભાગથદળથન ભવુ ાં જરૂયી છે . જે તે શલમનુ ાં શળક્ષણ
તેના િયે િયા જાણકાય ાવેથી ભેલે તો ફાક લધુ વાયી યીતે ળીિી ળકે છે . ફાક િયે િયા
જાણકાયને પ્રત્મક્ષ કાભ કેલી યીતે કયે છે તે જુએ અને ોતે ણ તે પ્રભાણે કાભ કયતા ળીિે છે .
એ લાત ફાકેડરી શળક્ષણભાાં અશત ભશત્ત્લની છે .
ફાકભાાં વાંલેદનળીરતા કેલલી એ ખ ૂફ જ અગત્મનુ ાં

છે . ફાકોને રાગણીનુ ાં

શળક્ષણ વાંગીત દ્વાયા આી ળકામ છે . વાંગીત ફાકની ઊશભિઓને, તયાં ગોને લેગ આે એવુ ાં શોવુ ાં
જોઇએ. ફાકો ભાટે વાંગીત રૂઢ શલમ ના ફની યશેલો જોઇએ, યાં ત ુ જીલનનુ ાં સ્ાંદન ફની
ુ ોમ્ીન્દ્શકી જણાલે છે કે, “શાંગીત અંતરમનને
યશેવ ુ ાં જોઇએ. આ લાતને વભથથન આતા સખ
કેલળે છે , ાગણીઓને માનળતામય

નાળે છે .

ાલકન ાંુ હૃદય તો શાંળેદની શાંગીતકારન ાંુ

હૃદય ષોય છે . જેળી રીતે ખેકદ
ૂ અને ળાતાા ઓ ળગર ખરાં ુ

ાલણ ન ષોઇ કે

ળી જ રીતે
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શાંગીત ળગર ખરાં ુ

ાલણ ષોઇ કે

).

.

?” (

,

(

). ૧૯૮૫(

. ૧૦૨)

ફાકને કેડરભાાં યાિીને ળાાભાાં શળક્ષણકામથ કયલાભાાં આલે ત્માયે ફાકને ળાયીરયક
યીતે હૃષ્ટ્ટુષ્ટ્ટ યાિલાની ણ તારીભ આલાભાાં આલે છે . ફાક યભે છે , દોડે છે તેભાાં એક
જાતનો રમ વભામેર શોમ છે . તાર-વમામાભ ફાકના આિા વમક્તતત્લને રમાત્ભક કયે છે . જે
કુદયતના રમ વાથે ણ સુભે વાધે છે . તાર-વમામાભથી ફાક ોતાના ળયીયને રમફદ્
યીતે સુદય
ાં અને વળતત ફનાલી ળકે છે .
ફાકોને ળાાભાાં ોતાના ળાયીરયક તપાલતો અંગે બણાલલાથી ફાક
ડેરી ળયભ દૂ ય થામ છે . ફાક ોતાના ળયીયને ભાત્ર
એલો અશેવાવ થ

જ ગણે અને ફધા જ

ભનભાાં
છે

ોતાના ભનભાાં ડેરી રઘુતાગ્રાંશથ દૂ ય થામ છે . શલચાય એકભ-૧૩ભાાં

ફાકના શાસ્મ શલળેની વભજની લાત કયલાભાાં આલી છે . ફાકોને યમ ૂજલાી લાતાથઓ,
ટુચકાઓ વાાંબલાભાાં ખ ૂફ જ આનાંદ આલતો શોમ
શોમ, યાં ત ુ

. બરેને ફાકો ઉંભયભાાં ઘણાાં જ નાનાાં

ળબ્દોલાી યમ ૂજી લાતો ણ ફાકો તયત જ વભજી જામ છે .

શાંોધનના તારણો :
‘તોત્તો-ચાન’(

)ભાાંથી પ્રાપ્ત થ

ફા

શળક્ષણના શલચાયો

અથથઘટન કયી તેના આધાયે અશીં તાયણો યજૂ કયલાભાાં આવમાાં છે .
ુ ય તારણો :
મખ્


ફાકના વભતોર અને બાશલ શલકાવ ભાટે પ્રાથશભક શળક્ષણ અશનલામથ છે .



પ્રત્મક્ષ ને મ ૂતથ જ્ઞાન એ પ્રાથશભક શળક્ષણનુ ાં લાસ્તશલક સ્લરૂ છતુ ાં કયે છે .



પ્રવ ૃશત્તભમ શળક્ષણ ફાકભાાં આત્ભશલ્ાવ, વાંસ્કાય અને શ્રભ પ્રત્મેની શ્રદ્ા ઉત્તેજજત
કયલાભાાં ભદદરૂ થામ છે .

વળસ્ત ૃત તારણો :


પ્રાથશભક શળક્ષણ ફાકશલકાવનો ામો છે .



ફાકભાાં આત્ભ

એ ળાાનુ ાં

કામથ છે .

પ્રકૃશતભાાં ફાકોની ઇચ્છાઓનુ ાં પ્રફુલ્રન થામ છે .




વાશજજક

આગલા વમક્તતત્લનો શલકાવ કયલો આલશ્મક છે .



સ્ષ્ટ્ટતાથી ોતાના શલચાયો યજૂ કયલાની તારીભ



વાંગીત દ્વાયા વાંલેદનળીરતાની કેલણી  ૂયી ાડલી.



તાર-વમામાભ દ્વાયા વમક્તતત્લને વળતત ફનાલવુ.ાં



ફાકોભાાં શાસ્મની ઊંડી વભજ શોમ છે તેનો શલશનમોગ કયલો.

આલી જરૂયી છે .

ભાવળ શાંોધનો અંગે ના સ ૂચનો :


‘તોત્તો-ચાન’ભાાં શનરૂશત પ્રકૃશતલાદી ળાા અને શારની કોઇ ચીરlચાલુ ળાાનો
તુરનાત્ભક અભ્માવ શાથ ધયી ળકામ.



આદળથ ળાા અંગેના આચામોના પ્રશતબાલોનો શલશ્રેણાત્ભક અભ્માવ શાથ ધયી
ળકામ.
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મ ૂક-ફશધય, શલકરાાંગ ફાકોની ળાાનો વમક્તત અભ્માવ શાથ ધયી ળકામ.



ળાા ફશાયના અનુબલો દ્વાયા થ

શળક્ષણકામથની ફાકોની ગ્રશણળીરતા ય થતી

અવયનો અભ્માવ શાથ ધયી ળકામ.
શાંદભા ગ્રાંથસ ૂબચ :
,

.

.

(

.). ૨૦૦૨ (

).

.

.

:
, . . ૧૯૯૭(

.

).

.

:

.
યાલ, વી.લી. ૨૦૦૧(

). ારરભાવવક કો-તત્તત્તળજ્ઞાન. અભદાલાદ :

્ુશનલશવિટી ગ્રાંથશનભાથણ ફોર્ .
વલાણી, અતુર (અનુલાદક). ૧૯૮૫(પ્ર

). રદ મેં રદધ ાંુ

આ

ાલકોને.

:

પ્રગશત પ્રકાળન.
,

(

).૨૦૧૧(

).

-

.

:

.
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