ુ લંત ળાશના ળૈક્ષણણક વલચાય
ડૉ.ગણ
ડૉ.વનરેળ કાડડમા
આસવસ્ટન્ટ પ્રપેવય, હશન્દી સળક્ષણ સલબાગ, સળક્ષણ સલદ્યાળાખા (IASE), ગ ૂજયાત સલદ્યાીઠ,
અભદાલાદ
વાયાંળ
પ્રસ્તુત અભ્માવભાાં જાણીતા કેલણીકાય, ચ િંતક અને રકસપ્રમ કટાય રેખક ગુણલાંત
ુ , અભ્માવક્રભ, સળક્ષણ દ્ધસત,
ળાશના સળક્ષણ સલળેના સલસલધ સલ ાય જેલા કે કેલણીના શેતઓ
સળક્ષક-સલદ્યાથી વાંફધ
ાં , સળક્ષક અને આ ામયની ભ ૂસભકા, સળસ્ત, સ્ત્રી સળક્ષણ, જાતીમ સળક્ષણ,
ળાયીહયક સળક્ષણ, યીક્ષા દ્ધસત, વ્માલવાસમક અને ધાસભિક સળક્ષણ, પ્રાથયના, સળક્ષણનુ ાં ભાધ્મભ,
ટયુળનપ્રથા અને આદળય સળક્ષણવાંસ્થા કેલી શમ? આ અંગે ગુણલાંત ળાશના સલ ાય યજૂ કયે ર
છે . સળક્ષણ સલદ્યાથીને મુયઝાલી નાખે એવુ ાં નશીં ણ તેન વલાાંગી સલકાવ થામ તેવ ુ ાં શવુ ાં જઈએ.
સળક્ષકનુ ાં ગોયલ અને આ ામયની પ્રસતષ્ઠા કેલી શલી જઈએ તદૌ ઉયાાંત સળક્ષણની પ્રલતયભાન
દળા અને હદળા સલળે તેભનુ ાં ચ િંતન જાણલા વાંળધકે પ્રમત્ન કયે ર છે .
ચાલીરૂ ળબ્દ કેલણી, તત્ત્લજ્ઞાન, ળૈક્ષચણક સલ ાય, અભ્માવક્રભ, ચ ત
િં ન
પ્રસ્તાલના
સ્લાતાંત્ર્મ પ્રાપ્તત છી યાધાકૃષ્ણન કસભળન થી નૉરેજ કસભળનની બરાભણ દ્વાયા સળક્ષણભાાં
યીલતયન કયલાન વતત પ્રમત્ન થઈ યહ્ય છે . બાયતીમ કેલણીનાાં ધ્મેમ, અભ્માવક્રભ,
ળૈક્ષચણક દ્ધસતઓ, મ ૂલમાાંકનભાાં ઘણા યીલતયન થમેર છે . આભ છતાાં કેલણીનાાં ક્ષેત્રભાાં
અનેક ગેયયીસતઓ પ્રલેળી છે . ત્માયે વા ી કેલણી કને કશેલામ? તેના ધ્મેમ કેલા શલા
જઈએ? લતયભાન કેલણીની સનષ્પતા ભાટે કમા કાયણ જલાફદાય છે ? તેના સનલાયણ ભાટે
કમા ગરાાં શાથ ધયલાાં જઈએ? સળક્ષક અને આ ામયની ભ ૂસભકા શુ ાં છે ? આ પ્રશ્નના ઉકેર
ભેલલા ભાટે વાંળધકે ગુણલાંત ળાશની મુરાકાત રઈ ઉયક્ત પ્રશ્નના જલાફ ભેલલા
પ્રમત્ન કયે ર છે .
આ કમા વળક્ષણ ણચિંતકથી લધાયે પ્રબાવલત થામ છ ?
જલાફ આલ અઘય છે ણ યલીન્રનાથના સળક્ષણના સલ ાય ભને લધાયે ગભે છે .
વળક્ષણક્ષેત્રે પ્રલતતભાન કમા લાદભાં શ્રદ્ધા છે ?

સળક્ષણલાદભાાં.

ુ મ શેતઓ
ુ કમા છે ?
કેલણીના મખ્
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પ્રત્મેક ભાણવ ખુરે અને ખીરે એને જ ભક્ષ કશે છે . સળક્ષણ ભાટે કશેલામ છે : વા સલદ્યા મા
સલમુક્તમે. ભાણવને ખીરલે એલી કેલણી શલી જઈએ મુયઝાલી નાખે એલી નશીં. દા.ત. અત્માયે
જે સલદ્યાથીને ભેહડકરભાાં નથી જવુ ાં તે સલદ્યાથીને એન ફા ભેહડકરભાાં ધકેરે છે . ત એ સલદ્યાથી
મુયઝાઈ જલા ભાટે રામક મુયસતમ ફને. ભાયી દૃષ્ષ્ટએ આ ગુન છે . અત્મા ાય છે . આ ક્રૂયતા છે . એ
વાય ેઈન્ટય થઈ ળક્ય શત, વાય ગીતકાય થઈ ળક્ય શત, વાય સુથાય થઈ ળક્ય શત, વાય
એપ્ન્જસનમય થઈ ળક્ય શત. એને આણે ભેહડકરભાાં જ ધકેરલા ભાગીએ છીએ. એ વાય સળક્ષક
ફની ળક્ય શત, વાય કસલ ફની ળક્ય શત. તેથી ટાગયે કહ્ુાં શતુ,ાં ‘ભાણવ ુષ્ની ભાપક ખીરે
અને ખુર’ે - આ સળક્ષણ છે .
અભ્માવક્રભ કેલ શલ જઈએ ?

જીલનક્રભને ખીરલે એલ.

વળક્ષકે લગત વળક્ષણભાં કઈ દ્ધવત લાયલી જઈએ ॽ
આખયે ટીચ ગ
િં શુ ાં છે ॽ ભેં લાયાં લાય કહ્ુાં છે કે Teaching is reaching. લગયકામય એ આખયે
પ્રત્મામન છે . It is a communication. હુ ાં સલદ્યાથીઓને ભાયા પ્રત્મામન દ્વાયા શુ ાં શ ાડુાં છાં ॽ
પ્રત્મામન દ્વાયા હુ ાં ભાત્ર ભાહશતી નથી શોં ાડત, ણ હુ ાં ભાહશતી, જ્ઞાન, ડશાણ, લરણ, આદળો,
સલ ાય અને યવ શ ાડુાં છાં. તેથી દમાયાભે કહ્ુાં કે, ‘તુજ વાંગે કઈ લૈષ્ણલ થામ ત તુ ાં લૈષ્ણલ
વા ’ સળક્ષકે આ લાક્ય વદા રખી યાખવુ ાં જઈએ. તુજ વાંગે લૈષ્ણલને આણે સળક્ષણના કામયભાાં
એવુ ાં ગણીશુ ાં કે તુજ વાંગે કઈ સલ ાયપ્રેભી થામ, કઈ ભાનલ થામ. એટરે હુ ાં સુદયમૌ
ાં
ની ાંક્ક્તને
જુદી યીતે કહુ ાં છાં. એભણે કશેલ ુાં કે, ‘હુ ાં ભાનલી, ભાનલ થાઉં ત ઘણુ’ાં ત હુ ાં સળક્ષકને એભ જ કહુ ાં છાં કે,
‘હુ ાં સળક્ષક, સળક્ષક થાઉં ત ઘણુ’ાં .
વળક્ષક વલદ્યાથી લચ્ચેન વંફધ
ં કેલ શલ જઈએ ॽ
આ વાંફધ
ાં ભૈત્રી ૂણય શલ જઈએ. શલે સતા ુત્ર લચ્ ે શમ એલા વાંફધ
ાં ના હદલવ ગમા. કાયણ
કે સતા-ુત્ર લચ્ ે ભૈત્રી શમ ત વાંફધ
ાં ટકે છે . ત સળક્ષક અને સલદ્યાથી લચ્ ે એલ વાંફધ
ાં શલ
જઈએ કે સલદ્યાથીનુ ાં તેજ પ્રગટ થામ ત એનુ ાં તીકુાં તેજ શમ તેવ ુ ાં રાગે. દા.ત. સ ૂમયના હકયણ
તયપથી આણને ભે છે , ત્માયે આણે ખાવ ઇયાદા ૂલયક માદ ન કયીએ ત આણને
રાગે છે . તેથી આણે કશીએ છીએ કે ‘ળીત
ત

ાાંદની’, ‘ળયદ ૂચણિભાની ળીત

રાં

રાં હકયણ જ

ાાંદનીના હકયણ’

રાં હકયણને ળીત કેભ કહ્યાાં ॽ ળીત છે એટરા ભાટે જ નશી ણ એ લખતે આણે ભ ૂરી

જઈએ છીએ કે સ ૂમયનાાં હકયણ યાલસતિત થઈને આવ્મા છે . એ સલજ્ઞાનની શકીકત છે . ણ
લાસ્તલભાાં એભ જ રાગે છે કે

રાં છે . એ

રાં ન જ પ્રકાળ છે . આણે એભ નથી કશેતા કે સ ૂમયન

પ્રકાળ યાલસતિત થઈને આવ્મ છે . પ્રકાળ સ ૂમય ાવેથી ઉછીન રીધ શલા છતાાં એ

રાં તાન

ફનાલીને આણને આે છે . તેભ ગુરુ ાવેથી બણ્મ શલા છતાાં એ સલદ્યાથી એને ‘Internalize’ કયે
અને તાન ફનાલીને આે એવુ ાં કાંઈક આણે આવુ ાં જઈએ. એક દીલાને આણે આગરા
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દીલા દ્વાયા પ્રગટાલીએ ત ેર દીલ ફીજા દીલાને પ્રગટાલી ળકે છે . તે લખતે ેર  ૂછલા નથી
જત કે ગુરુદેલ આને પ્રગટાલને.
આની દૃષ્ટિએ વળક્ષક કેલ શલ જઈએ ॽ
સળક્ષક સલદ્યાપ્રેભી, જીલનપ્રેભી અને આનાંદપ્રેભી શલા જઈએ. આણા ફધા ઋસઓ સળક્ષક
શતા એ જીલનપ્રેભી શતા. ઉદ્દારક જીલનપ્રેભી શતા. આરૂણી જીલનપ્રેભી શતા. માજ્ઞલલકમ
જીલનપ્રેભી શતા. દાદાગીયી કેટરી કે જનક યાજાએ ળાસ્ત્રાથય ગઠવ્મ અને ફધા ાંહડત શાજય શતા
અને જે જીતે એને વ ગામ આલાની. માજ્ઞલલકમ યભ સલદ્વાન અને ઋસ કટીના ણ એભણે
એભના સળષ્મને કહ્ુાં કે, ‘આ વએ વ ગામ રઈ રે હુ ાં જીતલાન છાં.’ હુ ાં જીતલાન છાં એલી ખાત્રી છે .
આટરી દાદાગીયી. ભને દાદાગીયી લગયના સળક્ષક ગભતા નથી. નયભ ઘેંવ જેલા, ગભે તે ભાણવને
વાશેફ કશે તેલા, ગભે તે આગ ઝૂકી ડે એલા અને ટ્રસ્ટીઓને ણ ભવકા ભાયે એલા. આલા
સળક્ષકને હુ ાં સળક્ષક નથી કશેત, કાયણ કે એભાાંથી તેજ પ્રગટ થતુ ાં નથી. એક દાખર આુ,ાં
ઇંગ્રૅન્ડભાાં બુળફમ નાભન એક સળક્ષક શત. અને ઇંગ્રૅન્ડના લડાપ્રધાન ગ્રેસ્ટન શતાાં. એ ગ્રેસ્ટન
સનળાની મુરાકાતે આવ્મા ત ફધા સળક્ષકએ લગયની ફશાય જઈને ‘શેટ’ કાઢી. ઇંગ્રૅન્ડનાાં હયલાજ
પ્રભાણે અચબલાદન કયુ.ાં બુળફમે એભ ના કયુ.ાં ગ્રેસ્ટન

ાલમ ગમ છી રકએ  ૂછયુ.ાં ‘અલમા

બુળફમ ! તે ગ્રેસ્ટન આવ્મ ત્માયે વાદી વભ્મતા ણ ન ફતાલી, વાયી ભેનવય ણ ન ફતાલી?’
ત બુળફમન જલાફ શત કે : ‘ભેં ગ્રેસ્ટન આગ કઈ અસલલેક કમો નથી ણ ભાયા જે
સલદ્યાથીઓ છે તેને એભ ના રાગવુ ાં જઈએ કે ભાયા વાશેફ કયતાાં ણ કઈ ભટ વાશેફ છે .’
આચામત કેલ શલ જઈએ ॽ
સળક્ષકને વતત પ્રેયણા આે એલ. નવુ ાં નવુ ાં લાાં લાનુ ાં કશે એલા અને તાની
આખી સનળાભાાં

ીલટ દ્વાયા

ીલટાઈના આંદરન પેરાલે એલા અને સળક્ષકને આદય આલા ગભે એટરા

સલદ્વાન. આજે કઈણ આ ામય સલદ્વાન શમ એને સળક્ષક ભાન આે છે . અભાયા વાશેફ વાંસ્કૃતભાાં
કઈને ન ગાાંઠે, એભ કશેતી લખતે સળક્ષકને ગોયલ થામ છે અને આવુ ાં જ્માયે સ્ટેટ્વ શમ ત્માયે
હડસવતરીનના પ્રબ્રેભ આ આ ટે છે . એન પ્રબાલ ડે છે . પ્રબાલ એટરે સલસળષ્ટ બાલ. જ્માયે
એને તાના સલમ ય કડ શમ એને ળીખવ્મા લગય

ેન જ ન ડે. એને થામ કે આજે ભાય

કઈ ક્રાવ જ નથી, ત આજે સનળાભાાં આવ્મ એ ફેકાય છે . હુ ાં કાંઈ ફેર ભાયીને ટાલાા ાવે
ા ભાંગાલલા ભાટે આ નકયી કરુાં છાં? ભાયે બણાલવુ ાં છે . ક્રાવભાાં બણાલવુ ાં એને સભજફાનીન
દયજ્જ આે એનુ ાં નાભ આ ામય.
વળસ્તની તભાયી વંકલ્ના શ ંુ છે ॽ
સળસ્તની વાંકલના એ કે એ વશજ શમ, અંદયથી ઊગેરી શમ અને રાદે રી ન શમ. Disciple
યથી જ Discipline ળબ્દ આવ્મ છે . સળસ્ત ળબ્દ સળષ્મ યથી જ આવ્મ છે . સળષ્મ તે જે
અનુળાવનભાાં ભાને. અનુળાવન એટરે ફશાયનુ ાં ળાવન નશીં અંદયથી ઊગેલ ુ ળાવન. ભશાબાયતભાાં
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અનુળાવન લય છે . બુદ્ધનુ ાં અનુળાવન જાણીતુ ાં શતુ.ાં હુ ાં તભને કહુ ાં કે તભે આજે
કે તભે

યી ના કયળ. તભે

યી ના કયી. તભે એભ ભાન છ કે

યી કયી ॽ કણે કહ્ુાં

યી ત કયામ જ નશીં ભાટે તભે

યી ના કયી. તભાયી ઉય કઈએ સનમભ રાદ્ય નથી. તભે કઈનુ ાં ચખસ્સુ ાં કાતયુ?ાં તભને કઈએ
યક્યા નથી. તભે એવુ ાં ણ નથી સલ ાયુાં કે ભાયાથી ત ખીસ્સુ ાં કતયામ જ નશી. એની અલેયનેવ ણ
નથી. દાખરા તયીકે તભે દયયજ બ્રળ કય છ ત તભાયી ભાએ પયજ ાડી ભાટે કય છ ॽ તભને જ
એન ખ્માર આલી ગમ કે બ્રળ કયવુ ાં જઈએ. આ અનુળાવન છે . તભે બ્રળ કમાય લગય

ા ીતા

નથી. એલ સનમભ કે વયક્યુરય ફશાય ડય છે ॽ
સ્ત્રી વળક્ષણ ભાિેના આના વલચાય જણાલળॽ
ુરુ બણે છે ત્માયે કઈ એક જણ બણે છે . સ્ત્રી જ્માયે બણે છે ત્માયે કુટુાંફના તભાભ વભ્મ બણે છે .
એટરે ભારુાં

ારે ત પ્રાથસભક ળાાભાાં સળચક્ષકાઓ સવલામ સળક્ષકને ના રઉં. જેભ એયશસ્ટેવ સ્ત્રી જ

શમ તેભ પ્રાથસભક સળચક્ષકા ત સ્ત્રી જ શમ. કાયણ કે ઘય છડતી લખતે ફાક જે ‘shock’ અનુબલે
છે . એ ળૉકને ભીનીભાઈઝ કયલ શમ ત સ્ત્રી સળચક્ષકા જ શલી જઈએ. ભાતા છડે છે ત એને ફીજી
ભાતા ભી જામ છે . ુરુ સળક્ષક પ્રાથસભક કક્ષાએ શમ એન હુ ાં સલયધી છાં.
જાતીમ વળક્ષણ અંગે આન ંુ શ ંુ ભંતવ્મ છે ॽ
અાલવુ ાં જ જઈએ અને સુેયે અાલવુ ાં જઈએ. નશી ત ના નાકે ઓટરા યથી ગાંદુ
સળક્ષણ ભી જ યશેળે અને જાતીમ સળક્ષણ જે સ્કૂરભાાં સ્લચ્છણે અાતુ ાં નથી એ ળાાએ ગ ૂન
કમો છે .
ળાયીડયક વળક્ષણ અંગે આ શ ંુ ભાન છ ॽ ખાવ કઈ સલ ાય નથી.
યીક્ષા અને યીક્ષાદ્ધવત અંગે શ ંુ ભંતવ્મ છે ॽ
યીક્ષા જેટરી કૃસત્રભતાથી અત્માયે

ારે છે તે ભને ભાન્મ નથી. એલી પ્રથા શલી જઈએ કે

લયને અંતે સળક્ષકને  ૂછલાભાાં આલે કે આભાાંથી કમા સલદ્યાથીને નાાવ કયલાના છે ॽ ફાકીના
ફધા ઉરા લગયભાાં જામ. તભે એભ ભાન કે આ અવ્મલશારુ લાત છે ? ણ ઢેફયબાઈએ સ્થાેરી
યાજકટની એક સ્કૂરભાાં આ લોથી

ારે છે . સળક્ષક કશી દે કે આ ઉય જામ એ કક્ષાન નથી. That

is enough. ણ સળક્ષકને ત્રણ ભહશના શેરા  ૂછલાભાાં આલે કે ત્રણ ભહશના દયસભમાન જે ાાં

દવ

નફા સલદ્યાથીઓ વાંદ થમા શમ તેને સલળે ળીખલલાભાાં આલે અને ાવ થલાને રામક
ફનાલલાભાાં આલે. આનુ ાં નાભ યીક્ષા કશેલામ. આ કાંઈ ટાભટના યીંગણા છે કે આ યીંગણ નથી
રેલા જેવુ ાં અને આ યીંગણ રેલા જેવુ ાં છે ॽ આ ત એને નાાવ કયીને વાઇકરજીકરી ખરાવ કયી
નાખીએ છી કશે છે અભાયી યીક્ષા દ્ધસત Objective છે !
વ્માલવાવમક વળક્ષણ અંગે આન ંુ શ ંુ ભંતવ્મ છે ॽ
વ્મલવામરક્ષી સળક્ષણ યાભના જભાનાભાાં શતુ.ાં એને ભાટે ળબ્દ શત લાતાય. લાતાય એટરે સ્ટયી
નશીં. યઘુલળ
ાં ના ફધા યાજકુભાયને ત્રણ સલમ ળીખલલાભાાં આલતા.
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1.

લાતાય એટરે Vocational Education જેભાાં ખેતી મુખ્મ શમ.

2.

આન્લીસક (Metaphysics) આધ્માત્ત્ભક અને

3.

અથયળાસ્ત્ર. આ ત્રણેમ સલમ યઘુલળ
ાં ના ફધા જ યાજકુભાયને ળીખલલાભાાં આલતાાં.

ધાવભિક વળક્ષણ કેલા સ્લરૂભાં અાલવ ંુ જઈએ ॽ
હુ ાં નથી ભાનત કે ધાસભિક સળક્ષણ અાલવુ ાં જઈએ. ફ્રાન્વ એક એલ દે ળ છે કે જેની
ભાધ્મસભક ળાાઓભાાં ‘હપરવપી’ ળીખલામ છે . આણે એભ ભાનીએ છીએ કે ફી.એડૌ .ભાાં જ
ળીખલામ. આભ હપરવપી ળીખલ અને ધભયની લાત જ ન રાલ.
નીવતવલમક વળક્ષણ કેલી યીતે આવ ંુ ॽ
નીસત એ હપરવપીન જ બાગ છે . ગ્રીક હપરવપીભાાં અક્સ્તત્લ ભીભાાંવા (Ontology),
અદ્યાત્ભ ભીભાાંવા (Metaphysics) અને વોદમય ભીભાાંવા (Aesthetics) શતાાં. વૌંદમયભીભાાંવાના ફે
બાગ શતાાં. 1. નીસતળાસ્ત્ર 2. વૌંદમયળાસ્ત્ર. એટરે નીસત હપરવપીભાાં આલી ગઈ.
પ્રાથતના વલળે શ ંુ ભંતવ્મ છે ॽ
પ્રાથયના થલી જઈએ. પયત્જમાતણે નશીં. ભોન, ધ્માન અને ફીજી લાત ભને સ ૂઝે છે કે
ઓછાભાાં ઓછા દવ બજન આલડતાાં શલા જઈએ અને ઓછાભાાં ઓછા ાંદય-લીવ ભાંત્ર ભઢે
શમ. શુદ્ધ ઉચ્ ાયથી લેદગાન થતુ ાં શમ એવુ ાં રાગે. આટલુાં ત સળક્ષણે આવુ ાં જઈએ. આજે ત
લૈષ્ણલજન ગાતાાં ણ ન આલડે.
વળક્ષણભાં ન ૂતન પ્રમગ કેલા શલા જઈએ ॽ
ન ૂતન શલા જઈએ. દા.ત. ઢેફયબાઈની સ્કૂરની ભેં લાત કયી એ પ્રમગ કશેલામ. ફીજી
સ્કૂરભાાં નથી થતુ.ાં તભને દાખર આુ.ાં

દ
ાં ુ રાર નાણાલટી કન્મા સલદ્યારમ ફમ્ફે. એભાાં

લજુબાઈ ટેર નાભના ભાધ્મસભક ળાાના આ ામય શતાાં. એભણે કેટરામ લો સુધી
સુયલાઈઝય લગય યીક્ષાઓ રીધી. સનયીક્ષકની ગેયશાજયીભાાં

યી ચફરકુર ન થામ.

ઉયાાંત સનળાભાાં એક ણ ટાલા નશીં. આ ામય ણ ઉઠીને તભને ાણી આે. ત આ ફે
પ્રમગ અચબનલ પ્રમગ થમા. આભ દયે ક આ ામયને કાંઈને કાંઈ તાની ધ ૂન પ્રભાણે પ્રમગ
કયલાની છૂટ શલી જઈએ અને આ ામય ાવે આલી ધ ૂન શલી જઈએ. જે આ ામય ાવે ધ ૂન
નથી, ગાાંડણ નથી. ાગરણ નથી એ શુ ાં કયલાન છે ॽ
વળક્ષણન ંુ ભાધ્મભ કય ંુ શવ ંુ જઈએ અને અંગ્રેજી કમા ધયણથી ળીખલવ ંુ જઈએ ॽ
ભાત ૃબાા જ શવુ ાં જઈએ. દા.ત. ભશાયાજા વમાજીયાલે ફયડાભાાં આજથી  ાવ લય
શેરા યુસનલસવિટી સ્થાી. ત્માયે Faculty of Technology જેને કરાબલન કશે છે . એભાાં
ગુજયાતી ભાધ્મભન આગ્રશ યાખેર. આજે  ાવ લે આલ પ્રશ્ન  ૂછલ ડે છે . That is out of
colonial mind. અંગ્રેજી ાાં ભાાં ધયણથી ળીખલવુ ાં જઈએ ણ ભાધ્મભ તયીકે નશીં. English
should be taught well as a subject but not as a medium.
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ુ નપ્રથા ઉય આના વલચાય જણાલળ.
િયળ
ટયુળન સ્લમાં ખયાફ લસ્તુ નથી. ટયુળન કયનાય ભાણવે અમુક સનમભ ાલા જઈએ.
ફધી લસ્તુભાાં ભમાયદા શમ છે . એભ ટયુળનભાાં ભમાયદા શલી જઈએ. ણ હુ ાં સળક્ષકના ટયુળન
ય પ્રસતફાંધ મ ૂકલાની તયપેણભાાં નથી. એક ચફઝનેવભેન તાની ખાવ આલડતથી
રક્ષાસધસત થઈ ળકે, ત જે સળક્ષકને ત્માાં સલદ્યાથીઓ જામ છે ત્માાં કાંઈક ભતુ ાં શળે ત જ
સલદ્યાથીઓ જતા શળે. એ સળક્ષક ાવે કાંઈક દૈ લત છે ભાટે જતા શળે. ણ એ સળક્ષક પ્રશ્નત્ર પડી
દે ત શમ ત એને વખતભાાં વખત વજા થલી જઈએ.
આની કલ્નાની સદ
ંુ ય વળક્ષણવંસ્થા કેલી શમॽ
જ્માાં યશી ડલાનુ ાં ભન થામ તેલી. જ્માાંથી સલદ્યાથીને છડલાનુ ાં ન ગભે. આજે અભેહયકાભાાં
અને આણા દે ળભાાં આલી વાંસ્થાઓ છે . કાયણ કે ત્માાં સ્લીભીંગ ુર શમ, ત્માાં મ્યુચઝક શમ, ત્માાં
ડાક્ન્વિંગ શમ, ત્માાં યભતગભત શમ. Why should they leave? એને કશેવ ુ ાં ડે કે ઘેય જા.
સનળા છટે છી ણ સલદ્યાથીને રેલા ભાટે ભા-ફાે આલવુ ાં ડે. કેભ ઘયે નથી આલવુॽાં એનુ ાં
નાભ સનળા કશેલામ. અશીંમા ત ઘાંટ ડે છી ાાં

સભસનટભાાં એક ણ છકરુાં દે ખાતુ ાં નથી.

બુરેટ છૂટે તેભ છૂટે છે . જાણે કટકટી  ૂયી થઈ.
પણરતાથો પ્રસ્તુત અભ્માવના પચરતાથો આ પ્રભાણે છે .
 સળક્ષણન મુખ્મ શેત ુ સલદ્યાથીઓની ળક્ક્તઓ, કુળતાઓ અને અચબરૂચ ઓનુ ાં વર્જન
થામ તેવ ુ ાં શવુ ાં જઈએ.
 લગયસળક્ષણ ફ્કત ભાહશતી આધાયીત નશીં યાં ત ુ જીલન કોળલમને ખીરલે તેવ ુ ાં શવુ ાં
જઈએ.
 સળક્ષક અને સલદ્યાથી લચ્ ે ભૈત્રી ૂણય વાંફધ
ાં વજાયમ તેવ ુ ાં લાતાલયણ ઊભુ ાં કયવુ ાં
જઈએ.
 સળક્ષક લાાં લાની, સલ ાયલાની અને સલયધ કયલાની વાત્ત્લક તાકાત ધયાલત
શલ જઈએ.
 સલદ્યાથીઓ અને સળક્ષક ભાટે આ ામય વતત પ્રેયણારૂ શમ.
 સળસ્ત રાદે રી નશીં યાં ત ુ અંદયથી ઉગેરી શલી જઈએ.
 સ્ત્રી સળક્ષણ વાભાત્જક ઉન્નતી ભાટેની  ૂલયળયત છે .
 સ્લસ્થ વભાજ ભાટે ળાાઓભાાં જાતીમ સળક્ષણ અસનલામય અાલવુ ાં જ જઈએ.
 યીક્ષા દ્ધસત ગખણટ્ટી આધાહયત નશીં યાં ત ુ જીલનક્રભ ખીરલે તેલી શલી
જઈએ.
 ધાસભિક સળક્ષણ નલા યુગને અનુરૂ અને હપરવપી દ્વાયા અાલવુ ાં જઈએ.
 સળક્ષણના ભાધ્મભ તયીકે ભાત ૃબાાન કઈ સલકલ ન શલ જઈએ.
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ઉવંશાય
પ્રસ્તુત અભ્માવભાાં વાંળધકે ગુણલાંત ળાશના ળૈક્ષચણક સલ ાય જાણલા પ્રમત્ન કયે ર છે .
પ્રલતયભાન વભમભાાં સલદ્યાથી, ભાતા-સતા, સળક્ષક અને વભાજ લચ્ ે કઈ તારભેર જલા
ભત નથી. ૈવા (Money) અને દ (Designation) જ જીલનનુ ાં અંસતભ અને એકભાત્ર
રક્ષ્મ શમ ત્માયે ભાનલ મ ૂલમની લાત થીભાાંના યીંગણા જેલી રાગે છે . આજનુ ાં સળક્ષણ
ભાહશતીપ્રધાન સળક્ષણ છે . પક્ત બુદ્ધદ્ધને ધાયદાય ફનાલતા સળક્ષણ ય બાય દે લામ છે .
સલદ્યાથી ગભે એટર શોંસળમાય ડૉક્ટય કે એપ્ન્જસનમય થામ, ણ જ્માાં સુધી એ વાય ભાણવ
ન થામ ત્માાં સુધી ફધુ ાં જ એકડા સલનાના ભીંડા જેવુ ાં રેખામ. આ વભમે ખયી કેલણી,
વા ી સળક્ષણ દ્ધસત, સળક્ષક, આ ામય, સલદ્યાથી, અભ્માવક્રભ, સળસ્ત, સ્ત્રી સળક્ષણ અને
જાતીમ સળક્ષણ ફાફતે ગુણલાંત ળાશના સલ ાય હદલાદાાંડીની ગયજ વાયે છે .
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