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(૧)  ‘શિક્ષણ સેત ’ લવાજમ કે ડોનેિન શવનાન ું દ્વિમાસિક  

      ઓનલાઈન ઈ-મેગેશિન છે.   

(૨)  પ્રેરણાિાયી અને જીવન ઉપયોગી લેખો, મૌશલક કાવ્યો,  

      વાતાષઓ, પ્રેરક પ્રસુંગો, જાણવા જેવ ું,  ઉખાણાું, કોયડા,  

      િાળાઓમાું થતી શવિેર્ પ્રવૃશતઓ, ફોટોગ્રાફ્સ,  

      અિેવાલ, શ ત્રો વગેરે મોકલી િકો છો.  

(૩) મોકલેલ શવગતો પરત કરાિે નશિ, તેથી એક નકલ  

     પોતાની પાસે રાખીને મોકલવી.  

(૪) કૃશતના સ્વીકાર /અસ્વીકારનો શનણષય સુંપાિક મુંડળનો  

     રિેિે.  

(૫) લેખકના શવ ારો સાથે તુંત્રી સિમત છે તેમ માનવ ું  

     નશિ.  

(૬) આપના સૂ નો, િ ભેચ્છાઓ અને પ્રશતભાવો અમારા  

      માટે અમૂલ્ય છે. આપના લેટરિેડ પર  ોક્કસ મોકલો. 

(૭) તમામ કૃશતઓ MS-Wordમાું શ્ર શત ફોન્ટમાું ટાઈપ કરી      

      ઈ-મેલ િારા મોકલવી. 

(૮)  આપેલ શવગતોની પૂરક માશિતી શવડીયો, ઓદડયો કે  

      અન્ય સ્વરૂપે બ્લ  રુંગની linkમાું િિે. તેના પર શક્લક    

      કરવાથી જોઈ િકાિે.  

(૯) ‘શિક્ષણસેત ’ના તમામ અુંકો આ બ્લોગ પર  

https://sanjaykoriya.wordpress.com જોઈ િકાિે.  
 

લખે અન ેપત્રવ્યવિાર માટ ે 
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શપ્રય વા ક શમત્રો,  

 આપણાું િેિને સા ા હ્રિયથી પ્રેમ કરવો તે જ િેિ ભશક્ત છે. 

આપણો િેિ અનેક રીતે સુંપન્ન િોવાથી શવિેિની અનેક પ્રજાઓએ 

અવારનવાર િ મલાઓ કરી પોતાન ું િાસન સ્થાપવાના પ્રયત્નો કયાષ િતા. 

તેમાું અુંગે્રજોએ 200 વર્ષ સ ધી આપણાું િેિ પર િાસન કય ું િત ું. તે િરશમયાન આપણાું પર અનેક 

અત્યા ારો કરી િેિને િોશર્ત કરવાન ું કરવાન ું કાયષ કય ું િત ું.  

 પરુંત  ભારતના સ્વાતુંત્ર્ય સેનાનીઓ અને િેિભકતોએ અનેક લડાઇઓ લડી, કેટલાુંય 

અત્યા ાર સિન કયાષ અને અનેક વખત જેલમાું પણ ગયા િતા. તેઓએ પોતાના સ ખ માટ ે

અનેક જ લ્મો સિન કયાષ ત્યારે આ િેિ આિાિ થયો છે. િેિની આિાિી માટે લાખો લોકોએ 

પોતાના સ ખ અને આરામની ચજુંિગી છોડી આિાિીની લડાઈમાું જોડાઈ ગયા િતા. અનેક 

િેિભકતોએ પોતાના પ્રાણોની આિ શત આપી િતી. જેથી આપણે આજે સ ખેથી રિી િકીએ 

છીએ. ભારત માતાના આ સપૂતો આપણાું માટે પ્રરેણા મૂર્તષ સમાન છે. તેઓન ું ઋણ આપણ ે

ક્યારેય  કૂવી િકીએ નિીં.  

 આજે આપણે કટેલાુંક સ્વાતુંત્ર્ય સેનાનીઓને યાિ કરવા છે. જેમાું રાણી લક્ષ્મીબાઇ, 

લાલા લજપતરાય, બાલ ગુંગાધર શતલક,  ુંદ્ર િેખર આિાિ, ભગતચસુંિ, સ ભાર્ ુંદ્ર બોિ, 

મિાત્મા ગાુંધી અને બીજા અનેક લોકોના અથાગ પ્રયત્નો અને બશલિાનને લીધે આ આિાિી 

પ્રાપ્ત થઈ છે.  

 આપણી આ જન્મભશૂમને આપણે ખૂબ  ાિીએ અને િેિની સેવા માટે િુંમિેાું તત્પર 

રિીએ. િેિ માટે પોતાની જાન ન્યોછાવર કરનાર િેિભક્તોને મારા િત િત વુંિન.                

        - ડૉ. સુંજય કોદરયા 

સ્થાપક /તુંત્રી 

ડૉ. સુંજય કોદરયા  
(M.A., M.Ed., Ph.D.) 

(જસિણ) 

મો. ૯૮૯૮૦૦૧૯૮૨ 
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મક્કમ મનોબળ 

 ગાુંધીજી િશક્ષણ આદિકા વકીલાત કરવા ગયા િતા. 

એકવાર તેઓ ગાડીના ફસ્ટષ ક્લાસ ડબ્બામાું મ સાફરી કરતાું િતાું. 

દટદકટ  ેકરે દટદકટ માુંગી. ગાુંધીજીએ િેખાડી. દટદકટ  કેર ે

ગાુંધીજીને કહ્ ું કે તમને ફસ્ટષ ક્લાસના ડબ્બામાું બેસવાનો અશધકાર 

નથી. ગાુંધીજી કિે, ‘મેં ફસ્ટષ ક્લાસની દટદકટ લીધી છે.’ છતાું 

દટદકટ  ેકર ન માન્યો. બુંને વચ્ ે શવવાિ થયો. ગાડી જ્િોનીસબગષ 

પિોં ી. પ્લેટફોમષ આવ્ય ું. ક્રોશધત દટદકટ  ેકરે ગાુંધીજીને ખેં ીને 

ડબ્બાની બિાર લઈ આવ્યો. ધક્કો મારીને પ્લેટફોમષ પર ફેંકી િીધાું. 

ગાુંધીજી સમતોલન ગ માવી બેઠા. પ્લેટફોમષ પર પડી ગયા. 

 ક્ષણવાર સ્વસ્થ થયાું બાિ ગાુંધીજીએ એ જ પડેલી 

અવસ્થામાું અત્યુંત દ્રઢતાપૂવષક સ્વરમાું અુંગે્રજ દટદકટ  ેકરને કહ્ ું, 

‘તમે મને આજે ગાડીના ફસ્ટષક્લાસના ડબ્બામાુંથી ફેંકી િીધો છે. 

પણ યાિ રાખજો....િ ું તમન ે ભારત િેિમાુંથી ઉખાડીને ફેંકી 

િઇિ.’ 

 આ જ ક્ષણે આિાિીની લડતનો આરુંભ થયો. મક્કમ 

મનોબળથી લીધલેો ગાુંધીજીનો આ સુંકલ્પ ભારત િેિન ે

અુંગે્રજોની ગ લામીમાુંથી આિાિી અપાવી ગયો. 

પ્રરેકચબુંિ  : જેટલો સુંકલ્પ મજબતૂ, તટેલી સફળતા વધ . 

શિ ક્ષ ણ સે ત    ૪  

આત્મશવશ્વાસ રાખો કે તમે પૃ્ વી ઉપર સૌથી વધ  મિત્વની વ્યશક્ત છો. 

િિેપ્રમેનાું પ્રસુંગો 

ડૉ. સુંજય કોદરયા 

જૂન - જ લાઈ ૨૦૧૯ 

લોકજીવનમાું આિિોની આવશ્યકતા 

  ાણક્ય એક આિિષ મિામાનવ િતા. દિવસભર 

રાજયન ું કામકાજ કરતાું અને રાત્રે પ્રધાનમુંત્રી તરીકે રાજ્યની 

ફાઈલોનો અભ્યાસ કરતા. 

 તેમની અુંગત ઓરડીમાું બે િીવા રિેતા િતા. જ્યાર ે

રાજયન ું કામકાજ  ાલે ત્યારે રાજ્યનો િીવો પ્રગટાવતા િતા 

અને જ્યારે પોતાન ું અુંગત કાયષ કરે ત્યારે પોતાનો િીવો પ્રગટાવ.ે 

 એક દિવસે પ્રાથષનાના સમયે રાજ્યનો િીવો િોલવીન ે

બીજો િીવો પ્રગટાવ્યો ત્યારે એક નાગદરકે કારણ જાણવા 

નમ્રતાથી પૂછય ું તો  ાણક્યે કહ્ ું, ‘રાજ્યના કામકાજ માટ ે

રાજ્યના ખ  ેિીવો બળે અને મારા અુંગત કામ માટ ેમારા ખ  ે

િીવો બળે. પ્રાથષના મારું અુંગત કામ છે. િ ું મારા માટે પ્રાથષના 

કરું છ ું તો તે સમયે રાજ્યનો ખ ષ કમે કરાય ?’ 

 સમાજ અને રાષ્ટ્રના િાસકો અને સેવકોએ પોતાના 

અુંગત જીવન માટે સમાજ અને રાષ્ટ્રનાું સાધનોનો ઉપયોગ 

કરવો એ સમાજદ્રોિ અને રાષ્ટ્રદ્રોિ જ ગણાય. 

 

 

 

 

પ્રરેકચબુંિ  : જેન ેપોતાના િિે માટ ે પ્રમે નથી, ત ેબીજા કોઈન ે

પણ પ્રમે કરી િકતો નથી.  



  

     ૫  શિ ક્ષ ણ સે ત   

 ભણાવ્યે કોન ું સારું થવાન ું છે? કોન ેનોકરો મળવાનો છે? 

ખોટા ખ ાષ િા માટે કરવાું જોઈએ? છોકરીઓને તો પરણીને 

સાસરે જવાન ું િોય? આપણાું છોકરાું ન ભણે વગેરે જેવાું શવશવધ 

પ્રશ્નો કરી આપણ ેશિક્ષણન ું અપમાન કરીએ છીએ અને આપણાું 

સુંતાનોને શિક્ષણથી વુંશ ત રાખીએ છીએ. િ ું માત્ર નોકરી મેળવવા 

માટે જ સુંતાનોને ભણાવવાનાું ? સ વ્યવશસ્થત જીવન જીવવા માટ ે

િ ું શિક્ષણની જરર નથી? ળઆપણે આપણા સુંતાનોને શિક્ષણથી 

વુંશ ત રાખી િ ું સાશબત કરવા માુંગીએ છીએ ? આવાું પ્રશ્નો 

આપણને થાય છે ખરાું ? આપણને તો એમ જ કે શિક્ષણન ું ધ્યેય 

એટલે નોકરી આપવી, પરુંત  આ આપણી ગેરસમજ અને 

અણસમજ છે. શિક્ષણન ું મ ખ્ય ધ્યેય વ્યશક્તએ િ ું શવ ારવ ું, કવેી 

રીતે શવ ારવ ું તેમજ સમાજમાું કેવી રીતે ડગલાું માુંડવા તે છે. 

િૈક્ષશણક પ્રદકયાનો મ ખ્ય િેત  માનવજાતનો શવકાસ છે. 

 શિક્ષણ એટલ ે માત્ર નવાું કપડાું, બ ટ પિેરીને િાળાએ 

જવ ું તેટલ ું જ નિીં, પરુંત  જીવનમાું શવશવધ મૂલ્યોન ું સુંક્રાુંશતકરણ. 

આ સુંક્રાુંશતકરણ શિક્ષણનાું માધ્યમથી જ થાય છે. શિક્ષણનો 

અભાવ એટલે અવ્યવશસ્થત જીવન, પ્રશ્નોની િારમાળા અને 

સમસ્યાઓન ું સામ્રાજ્ય. સ ર્ પ્ત િશક્તનો સું ાર શિક્ષણ દ્વારા જ 

િક્ય છે. જો સુંતાનોએ શિક્ષણ નિીં મળેવ્ય ું િોય તો કિા ..... 

તેમનામાું રિેલી સ ર્ પ્ત િશક્ત બિાર નિીં આવે!! િાળા અને 

શિક્ષણ સ ર્ પ્ત િશક્ત બિાર લાવવાન ું મોટ ું પ્લેટફોમષ  ોક્કસપણે 

ગણી િકાય. સુંતાનો જ્યાર ે મોટા થાય છે ત્યારે આપણે એવ ું 

કિીએ છીએ ક ે 'છોકરા કુંઈ નવ ું નથી કરતા?' પણ ક્યાુંથી કર ે? 

તેની સ ર્ પ્ત િશક્તનાું શવકાસ માટે આપણે શવ ાર કયો છે ખરો ? 

આપણે સુંતાનોની સ ર્ પ્ત િશક્તનાું શવકાસ વખતે તેને ધુંધે જોતરી 

િઈ તેની મૌશલકતા અને સજષનાત્મક પર રોક લગાવીએ છીએ. 

આમાું જવાબિાર આપણે પોત ેજ છીએ. માતાશપતા શિક્ષણનાું 

અભાવથી અનેક િાડમારી ભોગવે છે.  

પદરશ્રમથી જ સફળતા મળે છે, શવ ાર કરવાથી નિીં.  

શિક્ષણનાું અભાવથી જન્મતાું પ્રશ્નો  

કશપલ સતાણી  

જૂન - જ લાઈ ૨૦૧૯ 

 શિક્ષણનાું અભાવમાું બિારગામ જતી વખતે બસન ું 

બોડષ વાું વામાું મ શ્કેલી પડે તો બીજી તરફ મામલતિાર ક રેી, 

કલેકટર ક ેરી, બેંક, પોસ્ટ ઓદફસ, શવશવધ સરકારી ક રેીઓનાું 

વિીવટ બાબતે પારાવાર મ શ્કલેીનો સામનો કરવો પડે છે. 

અશિશક્ષત માતાશપતાએ પોતાની જીંિગી બરબાિ કરી નાખી િોય 

છે સાથે સાથે પોતાનાું સુંતાનોની જીંિગી કેમ બરબાિ કરે છે? તે 

પણ એક યક્ષ પ્રશ્ન છે. જે માતાશપતા પોતાનાું સુંતાનોને 

ભણાવતાું નથી તેઓ પોતાના સુંતાનોનાું િ શ્મન નિીં તો બીજ ું  

િ ું ? જો િરેક માતાશપતા પોતાનાું વ્િાલસોયા સુંતાનોન ું સા ા 

અથષમાું સ ખ ઈચ્છતા િોય તો તેમને જરર ભણાવે. શિક્ષણનાું 

અભાવથી માતાશપતાએ જે મ શ્કેલી વેઠવી પડી િતી તે સુંતાનોને 

ન વેઠવી પડે તે માટે શિક્ષણ ગુંગાજળ સમાન સાશબત થિે.  

 શિક્ષણનો અભાવ એટલ ે બાળમજૂરીન ું વધત ું જત ું 

પ્રમાણ. બાળમજૂરી કૂિકેને ભૂસકે વધતી જાય છે. સરકાર કન્યા 

કેળવણીન ેઉિેજન આપી રિી છે પરુંત  િજ  ગ જરાતનાું  િજારો 

ગામડાુંઓ એવાું છે જ્યાું કન્યા કેળવણીને પરૂતો પ્રશતસાિ મળ્યો 

નથી. િજ  ધણાું ગામો એવાું છે જ્યાું િીકરીઓનાું શિક્ષણ પ્રત્યે 

રૂદઢ  સ્ત માન્યતાઓ પ્રવતે છે. િીકરીને પણ સ શનતા 

શવશલયમ્સની જેમ આકાિમાું ઊડવાનો મનસૂબો િોય છે. 

િીકરીઓનાું શિક્ષણ પ્રત્યે પણ ઠોસ શવ ારણા થવી જ જોઈએ. 

સમાજમાું પ્રવતષતી તમામ સમસ્યાન ું સમાધાન એટલે શિક્ષણ.  

  કમ્પ્ય ટર અને ઈન્ટરનેટનાું બિલાતા જતા નૂતન 

પ્રવાિ સાથે તાલ શમલાવવા શિક્ષણ અશનવાયષ અુંગ છે.શિક્ષણ 

એ માનવજીવનને બિેતર અને ઉન્નત બનાવવા માટેની 

માનવિદકતની શવકાસાત્મક પ્રદકયા છે. આવો સૌ સાથે મળીને 

શિક્ષણજયોત જગાવીએ અને અુંધકારને િૂર કરી રાષ્ટ્રને પ્રકાિમય 

બનાવીએ !!        - લખેક અન ેશિક્ષક, બોટાિ  



  

    શિ ક્ષ ણ સે ત   ૬  

 નવ ું િૈક્ષશણક વર્ષ િરું થઈ ગય ું અને બધી બાજ  એક 

િબ્િ ગ ુંજવા લાગ્યો.. 

“અુંગે્રજી ..અુંગે્રજી.. અુંગે્રજી....” 

 બસ  ારેબાજ  આ જ િબ્િ મારા કાનમાું પડઘાયો.. 

આસપાસ જેન ેપછૂ ું  તે અુંગે્રજી માધ્યમમાું જ અભ્યાસ કરાવાનો 

આગ્રિ રાખે. માતા શપતા ના મ ખે એક જ વાત, ‘ભલે પટેે પાટા 

બાુંધી લઈિ ું પણ બાળકને અુંગેજી માધ્યમમાું જ ભણાવીિ ું'. 

 ત્યારે મારા થી સિજ પ છાય ગય ું..'કેમ'??  

 

 "તમે અુંગે્રજી માઘ્યમ માું ભણ્યા છો? તમારી માતૃભાર્ા 

અુંગે્રજી છે?" 

 

 "અરે ના ના અમ ેતો  ાર બાળકો િતા ગ જરાતીમાું જ 

જેમ તમે ભણ્યાું." તો તમારા બાળકને કેમ અુંગે્રજીમાું મ કવાનો 

આગ્રિ રાખો છો? સિજતાથી વાલી એક જ જવાબ આપે 

"અમને નથી સારું શિક્ષણ મળ્ય ું તો અમારા બાળકને તો આપીએ. 

અુંગે્રજીમાું ભણી ગણીન ેસારી નોકરી કરી પોતાન ું કેદરયર બનાવિે. 

સમાજમાું પ્રશતષ્ઠા મેળવિે." 

 આ સાુંભળતા મગજ શવ ારત ું બુંધ થઈ ગય ું િ ું પોતાની 

માતૃભાર્ામાું સારું નથી ભણ્યાું. િ ું પારકી ભાર્ાથી કેદરયર બને? 

સમાજમાું પારકી ભાર્ાથી પ્રશતષ્ઠા  બને? 

 આજે મને ઉઠેલા પ્રશ્નો સમાજના ભાશવ માટે પણ એક 

પડકાર સજષિે. કારણકે જયારે આપણને આપણી માતૃભાર્ા 

પ્રશતષ્ઠા આપનારી નથી લાગતી, રોજી રોટી કમાવવા માટે ઉપયોગી 

નથી લાગતી તો આપણે અને આપણો સમાજ ક્યાું જઈને 

અટકિ ું? અુંગે્રજી શવર્યન ું જ્ઞાન િોવ ું એ સમય સુંજોગ ની માુંગને 

આધારે કિા  જરૂરી િોય િકે; પરુંત  જ્ઞાન મેળવવા માટ ેમાધ્યમ 

જ બિલી નાુંખવ ું એ કટેલા અુંિે યોગ્ય કિેવાય?  

સા  ું જ્ઞાન  તેનાથી િરૂ થાય છે, સમાજ સ ધી જાય છે.   

  વતષમાન સમયનો પ્રવાિ (ટ્રેન્ડ) અુંગેજી ભાર્ા પરત્વેનો 

સશવિેર્ જોવા મળ ેછે. નાની નાની વાતોમાું સામાશજક રતબો 

(સ્ટેટસ શસમ્બોલ) બનતી જઈ રિી છે આ અુંગે્રજી ભાર્ા. 

  ાલો એ પણ સ્વીકારી લઈ પરુંત  પારકી ભાર્ાના 

આુંધળા અન કરણમાું આપણી માતૃભાર્ા અને રાષ્ટ્રભાર્ાને શનમ્ન 

ગણી અવગણીય ેએ યોગ્ય તો નથી જ ને? ઘણાું વ્યદકતઓ સાથે 

  ાષ કરતાું મને તમેની તરફથી એક વાત જાણવા મળી, 

‘આવનારા સમયમાું અુંગે્રજીની જ માુંગ રિેવાની, અુંગે્રજીમાું 

ભણ્યાું િિ ે તો જ બાળકન ું કદેરયર બનિે.’ સારું આ વાત પણ 

સ્વીકારી લેયે. તો બીજો પ્રશ્ન થાય િ ું ગ જરાતી માધ્યમમાું કે 

પોતાની માતૃભાર્ામાું ભણીને આપણે અુંગે્રજી ભાર્ાન ું જ્ઞાન ન 

મેળવી િકીયે? તો તરત જ જવાબ મળે ના ગ જરાતી માધ્યમ 

વાળા કે અન્ય માતૃભાર્ા વાળી િાળાઓની સરખામણીએ 

અુંગે્રજી માધ્યમમાું ભણેલ ું બાળક વધ  િોશિયાર અને  પળ

(સ્માટષ) બને. 

 આ જવાબ સાુંભળતા ફરી સવાલ થઈ જાય, કેમ એવ ું 

થાય છે કે લાગે છે આપણને? તો એનો જવાબ આપણી જ 

માનશસકતા અને વલણ પરથી મળી જાય છે. અુંગે્રજી માધ્યમમાું 

આપણે આપણાું બાળકને મૂક્ય ું િોય એટલે પિેલાતો વાલી તરીકે 

આપણને જ અુંિરથી ગવષ થવાું લાગે, (િવ ેઆ ગવષ કઈ રીતનો 

એ મનને નથી સમજાતો પરુંત  કિા  સમાજમાું મોભાિાર અથવા 

પૈસાિાર િોવાની છાપ ઊભી કરવાનો િોઈ િકે) િવે આ 

વાલીન ું જ વતષન બાળક પર જોવા મળિે એ પણ પોતાના માતા 

શપતાની જેમ પોતે અુંગે્રજી માધ્યમમાું ભણે છે એટલે કુંઈક 

શવશિષ્ટતા પોતાનામાું છે સમજીને પોતાના વાણી વતષન દ્વારા 

અન્ય માધ્યમમાું ભણનારા બાળકો સામે પોતે તેઓ કરતાું વધ  

િોશિયાર છે અને પોતે આગળ છે એ સતત જતાવવાનો પ્રયત્ન 

કરતો રિે. આ એકિમ નાની વતષણુકને િરકોઈ અવગણતા રિે 

જૂન - જ લાઈ ૨૦૧૯ 

અુંગ્રજેી માધ્યમની ઘલેછા ક ેગાુંડપણ..?? 

પ્રીશત જે. ભટ્ટ  



  

    શિ ક્ષ ણ સે ત   ૭  

છે અથવાતો એને સાિજીક ગણી લેવામાું આવે છે. િવે આ જ 

બાળકમાું નાની વાત મોટ ું ઘર કરતાું તેમનામાું સમયની સાથ ે

પોતાના અુંગે્રજી માધ્યમમાું ભણવાની વાતને પોતાના જીવનની 

અન્યની સરખામણીએ ગ રતાગ્રુંથી (સ પરલીટી કોમ્પલકે્ષ) માું 

ફેરવાતી જાય છે. જેથી તે સમાજ અને તેના અન્ય માધ્યમમાું 

ભણનારા શમત્રોથી અલગ થવા લાગે છે એને પોતાની 

સરખામણીએ બધાું પછાત અથવા કુંઈ ન સમજનાર લાગવા માુંડે 

છે. જેથી પોતાની સરખામણીએ ની ા લાગતાું લોકો સાથે વાત 

કરવામાું રમવામાું તેને એક પ્રકારની િ ગ (બીલોડીગ્નન્ટી) લાગવા 

માુંડિે. ધીરે ધીરે આ જ વતષણુક પોતાના ઘરમાું પણ અપનાવત ું 

થઈ જાય છે કારણ કે પોત ે િવે માતા શપતા સાથે પણ પોતાની 

સરખામણી કરિે અને એમનો અભ્યાસ, જ્ઞાન પોતાના કરતાું ઓછ ું 

અથવા ખોટ ું લાગિે જેથી તરત જ સામે જવાબ આપી િેતા ક ે

શવરોધ કરતાું, તમને સમજ ન પડે એમ કિીં િેતા વાર લગાડિે 

નચિું. આ જ ત્વદરત જવાબ આપી િેવાની ટેવને કારણે આપણને 

અન્યની સરખામણીયે આપણુું બાળક િોશિયાર લાગવા લાગે. 

આપણને ખ્યાલ ન  િોય તેવી વાતો પટપટ આપણી સામે મ કી િેય 

એટલે આ જોઈ આપણે ખ િ થઈએ વાિ મારા બાળક પાસે કટેલ ું 

જ્ઞાન છે મારા કરતાું વધ  જાણે છે. અને આ જ મ દ્દો તેનામાું 

ઉછાછરાપણાને પાુંગરવામાું મિિરૂપ થાય છે. નાના િોય બાળક 

ત્યારે એમનાું આ િબ્િો કિા  વધ  િિષ ન આપે એવ ું બની િક ે

કારણ કે વાલી તરીકે આપણ ે જ સમાજમાું પ્રશતશષ્ઠત વ્યશક્તમાું 

ગણાવા માટ ેઅુંગે્રજી માધ્યમનો આગ્રિ રાખેલો િોઈ એટલ ેત્યાર ે

કિા  આપણા બાળકના િબ્િો… “તમને સમજ ન પડે.” એ કિા  

તે સમયે ગવષ કરાવે કે, વાિ મારું બાળક કેટલ ું િોશિયાર છે. પરુંત  

જેમ જેમ સમય પસાર થતો જાય એમ એ જ બાળક જ્યારે લગ્ન 

કરીને સેટ થઈ જાય, ત્યારે ઘરડી આુંખે પોતાના અન ભવોના 

ભાુંથાુંમાુંથી તમે તમેના સારા માટે શિખામણ આપો ત્યાર ેએ ફરી 

જીવન શવકાસનો મળૂ મુંત્ર છે — અભય.  

આ વાક્ય બોલે, “ ૂપ રિો, તમને સમજ નિીં પડે.” ત્યારે એ 

વાક્ય િરકોઈ માતા શપતાના િૈયાને કોરી ખાય, પરુંત  ત્યાર ે

આુંખોના િળિશળયાુંને રૂમાલથી સુંતાળવાું શસવાય કોઈ રસ્તો ન 

બ ે. જ્યાર ેઆ વાકયને રોકવાન ું િત ું ત્યાર ે તો બાળકની આને 

િોશિયારી પોત ેજ ગણેલી એટલે િવ ેપોતાના શવ ારોને મનમાું 

જ ખાુંડવાની િોશિયારી પોતે િાખવવી જ પડે અને અપમાન ના 

કડવા ઘૂુંટ જાતે જ પીવા પડે. વાસ્તશવકતાને સમજતાું એટલ ું મોડ ું 

થઈ જાય કે પછી પસ્તાવો કરવા શસવાય કુંઈ ન કરી િકીયે.  

 િવે આવાું સ્વતુંત્ર અને બીજા કરતાું પોતાને શવિેર્ 

(સ શપરીયર) સમજનારા આપણા સુંતાન પાસે આપણે માન-

સન્માન, મયાષિા, સુંયમ સિા ાર જેવા ભારેખમ કાયોની અપકે્ષા 

કેવી રીત ેરાખી િકીય!ે! અને આ બાળકો આપણી માન્યતા પરુંપરા 

કે સુંસ્કૃશતને જાળવી રાખિે એવી અપેક્ષા રાખવી પણ કેટલા અુંિ ે

ઉશ ત લખેાય? 

 આખી   ાષમાું અુંગે્રજી માધ્યમ ખરાબ છે એવો કિેવાનો 

મારો કોઈજ ઈરાિો નથી. પરુંત  આપણે આ અન્યની ભાર્ાન ે

પોતાની ભાર્ા કરતાું વધ  મિત્વ આપી િઈએ અને પોતાની 

માતૃભાર્ાને ત ચ્છ ગણી અવગણીયે અને સમાજમાું પોતાની 

પ્રશતભા િિાષવવા માટે માતૃભાર્ા બોલતાું િરમ લાગે તો  ોક્કસ 

પણે કિીં િકાય કે આપણે ખોટો પ્રવાિ અપનાવી રહ્ાું છે. 

જૂન - જ લાઈ ૨૦૧૯ 



  

     ૮  શિ ક્ષ ણ સે ત  

સુંસ્કશૃત એટલ ેગ ણશવકાસ, સશિષ્ણુતા અન ેધમાષ રણ.  

જૂન - જ લાઈ ૨૦૧૯ 

 િવે કોઈ કિેિ ેક ેઆ બધ ું કુંઈ અુંગે્રજી માધ્યમમાું ભણ ેતો 

જ થાય તેવ ું થોડ ું છે?? તો જવાબ આપીિ કે િા આ રીતનો 

માિોલ આપણી માતૃભાર્ામાું ભણીયે તો ન જ ઉિભવે એવ ું પણ 

નથી. પરુંત  જો તમે આમ બનતાું બનાવો કે ઘટનાની  ોક્કસ 

“માત્રા” જોિો તો અુંગે્રજી માધ્યમમાું ભણેલા બાળકોની 

સરખામણીયે ગ જરાતી કે અન્ય માતૃભાર્ા અથવા રાષ્ટ્રભાર્ામાું 

ભણનારા બાળકોમાું ઓછી જ જોવા મળિે. કારણ ક ે

માતૃભાર્ામાું ભણનારો સૌપ્રથમતો બધાુંની સાથે  ાલનારો જ 

રિેવાનો તે કુંઈક અલગ છે એવ ું ડગલનેપગલે અન ભવવાનો નથી. 

માતૃભાર્ા સાથે જોડાયેલો િોવાથી એ પરોક્ષ રીતે પોતાની જ 

સુંસ્કૃશત અને પરુંપરા સાથે જોડાયેલો રિેિ ે એટલ ે સિુંતર એ 

બાળક પોતાના જીવનમાું એનો બશિષ્કાર ન જ કર ેએ સ્વાભાશવક 

છે અને અન્યની સરખામણીયે ગ રતાગ્રુંથીથી પણ ઓછો જ 

પીડાવવાનો. જીવનના પડકારો સર કરવાું જેમ અન્યની 

સિાયતાની જરૂર પડે અને અન્યને સમય આવે સિાય કરવી પણ 

પડે એ જ રીતે માતભૃાર્ામાું ભણીને બાળક પોતાના ઉન્નત 

ભશવષ્ય માટે અન્યની સિાય સ્વરૂપ બીજી ભાર્ાઓને પણ િીખે 

સમજે અને પોતાના જીવનમાું જરૂદરયાત મ જબ વ્યવિારીક 

ઉપયોગ કરે તો કિા  બાળકની પ્રશતભા સોળકેળાએ િીપી ઊઠે 

એવ ું મારું  ોક્કસ મુંતવ્ય છે. 

 િવે અુંતે વતષમાન સમયની માુંગ જોતાું અુંગેજી શવર્યની 

જ નિીં પરુંત  અુંગે્રજી માધ્યમમાું જ ભણાવવાની ઘેલછા છે કે 

ગાુંડપણ એતો આવનાર સમય જ  નક્કી કરિે.  

પરુંત  આપણ ેફરીથી માનશસક રીતે ગ લામ થવા જઈ રહ્ા છીએ 

એ વાત સ્વીકારવી જ રિી. તો િોસ્તો િવે આગળ િ ું કરવ ું એ 

આપણે જ શવ ારવ ું રહ્ ું…  

- પ્રીશત જે ભટ્ટ..(નવસારી) 
Pjbhatt1025@gmail.com  

મિદેફલ  

 

મિેંકી રિી મિેદફલ! 

ને શક્ષશતજ બની શિશથલ,  

મૌન ગ ુંજે છે અશખલ.  

 

ક્ષણ ક્ષણ ફુટે નવીન િબ્િ લિેર,  

કોને િવે સમજાિે આ મૂક બિેર? 

છલક છલકી લે પાુંપણ કાશતલ. 

     મિેંકી રિી મિેદફલ! 

 

ભીતરે રોજે વેિના થોડી રલેાય,  

ખોટા વ્િાલાપ મ ખે શસ્મત ફેલાય. 

કેમ ક્યાું મળિે િ ું િવે સાશિલ?  

    મિેંકી રિી મિેદફલ! 

 

પ્રીશત ભટ્ટ.. "પ્રીત" (નવસારી) 
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િલેમટે   (લઘ કથા) 

 

 બેટા ! િેલમેટ લતેો જાજે, પપ્પાએ પલુંગ પરથી સૂતાું 

સૂતાું કહ્ ું. 

 દરતેરે્ ભાઇબુંધના મોબાઇલ પર વાત કરતાું કહ્ ું : પપ્પા, 

એકાિ કલાકમાું િોટલ પર જમીને પાછા આવીએ છીએ. 

 

 એક કલાકમાું િૉશસ્પટલથી ફોન આવ્યો. દરતેર્ને 

એક્સીડન્ટ થય ું છે. આપ જલિી આવો. બધા િોશસ્પટલ પિોચ્યાું. 

ડૉક્ટર શનરાિ  િેરે બોલ્યા! સાિેબ દરતેર્ને માથાના ભાગે મોટી 

ઇજા થઇ િતીને લોિી પણ ખૂબ વિી ગય ું િત ું. અમે પરૂતાું પ્રયત્ન 

કયાષ પણ.....  સો સૉરી સર..... 

 

 દરતેર્નો આઘાત પદરવાર સિન કરી િકે તેવો ન િતો. 

આખરે થોડા દિવસ પછી બેસણાની તારીખ નક્કી થઇ.  

 

 બધાય શવ ારે  ડી ગયાું કે બેસણામાું આવનારને કુંઇક 

ભેટ આપવી. કોઇ કિે સીંગ  ણાની પ્રસાિી, કોઇ કિે સ શવ ારોન ું 

પ સ્તક, તો કોઇ કિે ભગવાનનો ફોટો.  

 

 સવારે પપ્પાએ િીરો મોટરસાઇકલ ગાડીના માશલકન ે

ફોન કરીને કહ્ ું; સાુંજે  ાર વાગે 200 (બસો) િેલમેટ મોકલજો.  

 

 પ્રવીણભાઈ મકવાણા, મ ખ્યશિક્ષકશ્રી,  

આુંગણકા પ્રાથશમક િાળા,  

તા, મિ વા, શજ, ભાવનગર.  

જે કવેળ ધન — સુંપશિ ઈચ્છે છે તે અધમ છે.  

િાઈક  
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ઉંબરે આવી 

' િ ું તમારું તોરણ' 

 ીં  ીં  કલી. 

ઘરથી િૂર 

પારાવાર પ્રવાસ 

િોધ  ણની. 

ખી ડી રાુંધી 

 કાની પ્રશતક્ષામાું 

 કલી ભખૂી. 

ખી ડી રાુંધી 

 કલી ઉપવાસી 

રાિ શનિાળે. 

શનજ સ ખનો 

પડછાયો િોધતી 

 કલી ફરે. 

સાશિત્ય જગત 
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૧. આન ું નામ ઉિારતા 

      વનસ્પશતમાું પણ જીવ છે એવી િોધ કરનાર ભારતીય 

શવજ્ઞાની જગિીિ ુંદ્ર બોિે માત્ર ભારતમાું જ નશિ, શવિેિોમાું પણ 

પોતાની કીર્તષનો ધ્વજ લિેરાવ્યો િતો. એમના શપતાન ું નામ 

ભગવાન ુંદ્ર બોિ. ભગવાન ુંદ્ર  બોિ ફરીદ્પ રમાું ન્યાયાધીિ 

િતા. 

 એક દિવસ તેમની સમક્ષ એક લ ુંટારાનો કેસ આવ્યો. 

કાયિાને આધીન રિીને ભગવાન ુંદ્ર ે તે અપરાધીને તેના ગ ના 

બિલ યોગ્ય ગણાય એવી સજા કરી. પણ આ ફેસલો સાુંભળતા જ 

પેલો અપરાધી લટૂારો ન્યાયાધીિ પર ખૂબ રોરે્ ભરાયો  અને 

ધમકીના સૂરમાું કહ્ ું :’ તમ ેયાિ રાખજો ક ેજેલમાું સજા ભોગવીને 

બિાર નીકળીિ ત્યારે િ ું તમારા િાલિવાલ કરી નાખીિ !’ 

 બધાએ આ ધમકીને િસી કાઢી. પણ પેલો જેવો 

જેલમાુંથી છ ટ્યો કે તરત જ તણેે ભગવાન ુંદ્રના ઘરને આગ 

 ાુંપી. ધીમ ે ધીમ ે અશગ્નની જ્વાળાઓ મોટી થવા 

લાગી.ભગવાન ુંદ્ર બોિ પોતાના સવષ પદરવાર સાથ ે ઘર બિાર 

નીકળી ગયા અને થોડે િૂર રિીને પોતાના સળગતા ઘરને જોઈ 

રહ્ા. ભગવાન ુંદ્ર આમ સાવ શનરાધાર જેવા બની ગયા. લોકો 

પણ તેમની આવી શનરાધાર શસ્થશત જોઈ આુંસ   સારવા લાગ્યાું. 

 પેલો લ ટારો પણ જગિીિ ુંદ્રની આ બેિાલ શસ્થશત 

જોઇને ગમગીન બની ગયો અને હૃિય થી ભાર ે પસ્તાવો કરવા 

લાગ્યો. 

 તે િોડતો આવી ભગવાન ુંદ્રના  રણમાું પડ્યો અન ે

બોલવા લાગ્યો : `મને માફ કરો !તમારી આ બેિાલ શસ્થશત માટ ેિ ું 

જ જવાબિાર છ ું ! પણ મારી એક શવનુંતીનો જો આપ સ્વીકાર 

કરિો તો િ ું ભવોભવ તમારો આભારી રિીિ.’ 

 ‘કઈ શવનુંતી’ ? ભગવાન ુંદ્ર ે પૂછય ું. 

 ‘તમે મોટા િોદ્દા પર છો. તમારી લાગવગ ઘણી મોટી છે. 

બાળકો પ્રભ ના પયગુંબરો છે.   

તમારી લાગવગ વાપરીને મને જો ક્યાુંક નોકરી અપાવો તો િ ું 

મારો આ ગ નેગરીનો, લ ુંટનો ધુંધો છોડી િઉં .’ 

 અને ભગવાન ન્દ્રે આ લ ુંટારાને પોતાને ત્યાું જ 

નોકરીએ રાખી લીધો અને બાળક જગિીિને િાળાએ મ કવા 

જવાન ું અને િાળાએથી ઘરે લાવવાન ું કામ તેને સોપ્ય ું. 

  ૨. આિાવાિ 

 ઇંગ્લેન્ડનો એક શવખ્યાત સાશિત્યકાર એન ું નામ બેન 

જોન્સન ! આ મિાન સાશિત્યકાર ે જરાય ે શનરાિ થયા શવના 

પોતાના જીવનને કેવી રીતે આગળ ધપાવ્ય ું િત ું તેનો એક પ્રસુંગ 

એના જીવનમાુંથી જડી આવે છે. 

 જોન્િનના શપતા જયારે મરણ પામ્યા ત્યારે તેવો 

વારસામાું માત્ર ૨૧ પૌંડ મકૂી ગયા િતા.આથી જોન્સન ને એક 

શિક્ષક તરીકેની નોકરી સ્વીકારી લેવાન ું મ નાસીબ માન્ય ું .એક 

દિવસ તેને ખબર મળી કે એક િાળામાું એક શિક્ષકની ભરતી 

કરવાની છે.આ ખબર પડતાજ ગરીબ િિામાું જીવનાર જોન્િને 

િાળાના શપ્રન્સીપાલ પર એક અરજી લખી મોકલી કે પોત ેશિક્ષક 

તરીકેની નોકરી કરવા ઈચ્છે છે.બ-ે ાર દિવસ બાિ પ્રીન્સીપાલે 

જોન્સનને ઈન્ટરવ્ય ું આપવા બોલાવ્યો .જોન્સન ઈન્ટરવ્ય ું 

આપવા ગયો પણ એ એટલો બધો કિરૂપો િતો કે જેથી 

શપ્રન્સીપાલને એમ કિેવાની ફરજ પડી કે શમ.જોન્સન તમને િ ું 

શિક્ષક તરીકે લઇ િક ું તેમ નથી કેમ કે તમે ઘણા જ કિરૂપા 

છો.શવદ્યાથીઓ તમને જોઇને જ ડરીને વગષ માુંથી ભાગી 

જાય.જોન્સન ની જગ્યાએ જો કોઈ બીજો માણસ િોત તો 

શપ્રન્સીપાલના આ િબ્િોથી તે ભાગી જ પડ્યો િોત.પણ 

જોન્સન જ િી માટીનો માનવી િતો.ત ે િતાિ થાય એવો 

નોહ્તો. આિાના તુંત ને એણે એક પલ પણ છોડ્યો નિોતો. 

 તેણે જતા જતા શપ્રન્સીપાલને કહ્ ું મને અિી શિક્ષક 

તરીકેની નોકરી નશિ મળે ત ે કિા  આના કરતાું વધ  સારી તક 

જીવનપ્રરેક િીવાિાુંડી  

અરચવુંિભાઈ ક.ેપટલે   

જૂન - જ લાઈ ૨૦૧૯ 
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જે માણસ પાસથેી બીજા લોકો સ ખ મેળવી િક ેછે તને ેજ ખરું સ ખ પ્રાપ્ત થાય છે.  

 ઉભી કરવા માટેની એક તક પણ બની રિેિે. 

   આમ, શિક્ષકની નોકરી પોતાને ન મળી તેને એક 

ઇષ્ટાપિી ગણીને જોન્સનને શિક્ષક થવાના પ્રયાસો કરવાને બિલે 

સાશિત્ય પ્રવૃશિ િાથ પર લીધી અને એણે એવી ઉત્કટતાથી 

સાશિત્ય સજષન કરવા માુંડ્ય ું કે એણે  માત્ર ઇંગ્લેન્ડ ના જ નશિ 

પણ સારા શવશ્વ માું મૂધષન્ય સાશિત્યકાર તરીકેન ું સ્થાન પ્રાપ્ત કરી 

લીધ ું.  
 

૩. જીવન શસધ્ધાુંત 

 મિારાષ્ટ્રના એક નામી સાશિત્યકાર. નામ વામન મલ્િાર 

જોર્ી. તેઓ સારા સાશિત્યકાર તો િતા જ, પણ તે ઉપરાુંત તઓે 

એક સમાજસ ધારક પણ િતા. પ્રવ નો ક ેકોઈ સ્થૂલ પ્ર ારમાધ્યમ 

દ્વારા તેઓ સમાજસ ધારો નિોતા કરતા, પણ સાશિત્ય દ્વારા જ 

તેઓ પોતાની સમાજસ ધારાની ભાવના પોર્તા િતાું. 

એકવાર તમેણે પોતાની એક  કૃશત ‘આશ્રમિદરણી’માું પ નલષગ્નની 

શિમાયત કરી. એ કૃશતની િસ્તપ્રત તેમણે એક પ્રકાિક પર મોકલી. 

આખી કૃશત વાુંચ્યા બાિ એ પ્રકાિકે વામન મલ્િાર જોિીને લખી 

જણાવ્ય ું : `આ પ સ્તક મારાથી  ાપી િકાય એમ નથી.’ લખેકે 

એન ું કારણ જણાવતાું પ્રકાિકને લખ્ય ું તો પ્રકાિક ેએ પ સ્તક નશિ 

છાપવાન ું કારણ િિાષવતાું વામન મલ્િાર જોિીને લખી 

જણાવ્ય ું  :’આપની કૃશત “આશ્રમિદરણી “સાશિત્યની દ્રષ્ટીએ સારી 

છે, પરુંત  આપ ે એમાું પ નલષગ્નની શિમાયત કરી છે તે આપણા 

સમાજને રશ કર બનાવવાને બિલે કઠે એવી છે. િજી આપણા 

સમાજનો મોટો ભાગ પ નલષગ્નની શિમાયત કરતો નથી. આમ 

છતાું એક િરતે િ ું આપની કૃશત છાપી િક ું.’ 

 અને એ િરતન ું શવવરણ કરતાું પ્રકાિકે લખ્ય ું િત ું  : 

`આપ જો પ નલષગ્નની શિમાયત કરત  જે લખાણ કૃશતમાું આવે છે 

તે લખાણ રિ કરો તો આપન ું પ સ્તક છાપવા િ ું તૈયાર થાઉં.’ 

 

જૂન - જ લાઈ ૨૦૧૯ 

       

  પ્રકાિકન ું આવ ું લખાણ વાું ી લેખકના હૃિય માું એક 

મોટો આઘાત અન ભવ્યો. 

 તેમણે પ્રકાિકને જણાવી િીધ ું : જેને િ ું મારા એક 

જીવન શસધ્ધાુંત તરીકે માન ું છ ું  તે પ નલષગ્ન ની તરફણેને જાશત કરી 

િક ું નશિ. મેં જે કઈ “આશ્રમિદરણી“ માું લખ્ય ું છે તેમાુંથી 

કાનોમાતર પણ જતો કરી િક ું નશિ. કોઈ પ્રકાિક એ નશિ છાપે 

તો િ ું પોતાના પૈસાથી છાપીિ, પણ મારો જીવન શસધ્ધાુંત તો 

નશિ જ છોડ ું.’ અને તેમણે પોતાના ખ  ે જ એ કૃશત પ્રકાશિત 

કરી.        

- લખેક અન ેશિક્ષક, ડભેારી, મિીસાગર       



  

   ૧ ૨  શિ ક્ષ ણ સે ત  

કશવતા આનુંિમાુંથી ઉદ્દભવ ેછે અન ેિિષનમાું પદરણમ ેછે.   

જૂન - જ લાઈ ૨૦૧૯ 

 આજે અભ્યાસના અનેક શવકલ્પો ખૂલ્યા છે. ઉચ્  

અભ્યાસ માટે જાગૃશત આવી છે. પણ ક્યારેક વાલીઓ, માતા-શપતા 

પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણ ેજ સુંતાન ભણ ેતેવો આગ્રિ રાખતા િોય 

છે. પરીક્ષાની મોસમ આવી ગઈ છે. જેમના બાળકો િસમા-

બારમાની પરીક્ષા પાર કરી ગયા છે, એવા કેટલાક માતા-શપતા છૂટી 

ગયા છે. તો કેટલાક માતા-શપતા સુંતાનના અભ્યાસ માટે ટાઈમ 

ટેબલ પ્રમાણે બીજા કામને આગળ-પાછળ ગોઠવીને પરીક્ષાના 

દિવસોમાું બરાબર સમય આપી િકાય તવેી ગોઠવણ કરી રહ્ા છે. 

 આજકાલ માતા-શપતાના જીવનમાું પરીક્ષાઓ એક જ 

ધોરણની બબ્બે વાર આવી રિી છે અને એક કરતાું વધારે બાળકો 

િોય તો તેટલી વધારે વાર પરીક્ષાના  ક્રમાુંથી પસાર થવ ું પડે. 

કારણ કે એક વાર પોત ેઆપી િોય ત્યાર ેઅને બીજી વાર પોતાના 

બાળકની િોય ત્યારે. પોતાની વખત ે તો વધાર ે ખબર નિોતી 

પડતી. પરુંત  બાળકની પરીક્ષા વખતે િ ું વાું વ , કેટલ ું વાું વ , કવેી 

રીતે યાિ રાખવ , કેવી રીતે વાું વ , જેવી બાબતોમાું માતા-શપતા 

સતત માથ  મારતા િોય છે. 

 જૂની પેઢીના િાિા-િાિી કિેતા િોય છે કે પિેલાું આવ ું 

કોઈ ટેન્િન નિોત ું. બાળક િેમાું ભણે છે, બાળકે કઈ લાઇન પસુંિ 

કરવી કે કરી છે, તે પણ માતા-શપતાને ખબર નિોતી. પરુંત  આજે 

વાત કાુંઈક જ િી છે. બાળક કરતાું માું-બાપ આની ગોઠવણ વધ  કરે 

છે. કઈ લાઈનમાું વધારે જલિીથી પૈસા મળિે કે ઉચ્  નોકરી 

મળિે તેની જ ગણતરી મુંડાય છે. િેમાું મજા આવિે તે પ્રશ્ન ગૌણ 

િોય છે. 

 થોડા વર્ો પિેલાના મનોજને િ ું આજે ડૉ.મનોજ તરીક ે

ઓળખ ું છ ું . ભણવામાું િોશિયાર એવા મનોજની સ્કૂલના 

શવજ્ઞાનમેળામાું તેના પ્રયોગને િુંમેિા પ્રથમ નુંબર મળતો. તે િુંમેિા 

કુંઈક ને કુંઈક બનાવતો જ િોય, કુંઈક  ખોલતો િોય અને કઈંક 

જોડતો િોય. આજ બાજ  ના લોકો પોતાના ઘરે કોઈપણ સાધન 

બગડે તો બધા મનોજને જ બોલાવે. મનોજ પાસે નાના-મોટા 

ઈલેશક્ટ્રકના સાધનો તથા અન્ય રીપેરીંગ નો સામાન રિેતો. 

 કેટલાક વર્ો પિેલાું આજની માફક આટલી બધી 

લાઈનો શવિે બિ  માશિતી નિોતી. લાઈનો ફકત બે જ કાું તો 

એશન્જશનયરરુંગ કે મેદડકલ અને જેમને ઓછા માકષસ આવે તે 

બી.એસ.સી. કરતા. મનોજના બારમા ધોરણમાું સારા માકષસ 

આવ્યા, તેની ઈચ્છા એશન્જશનયરરુંગમાું જવાની િતી. પરુંત  તેના 

માતા-શપતાન ે લાગ્ય ું ક ે મનોજે ડોક્ટર બનવ ું જોઈએ, કારણ કે 

તેના સમાજમાું બિ  ઓછા ડોક્ટર િતા. અને તેના ક ટ ુંબમાું કોઈ 

ડોક્ટર નિોત ું. મનોજ માતા-શપતાના આગ્રિ સામે કાુંઈ બોલી 

િક્યો નિીં. એને મેદડકલ કોલેજ માું િરૂઆતમાું ખૂબ તકલીફ 

પડતી, પણ િોંશિયાર િોવાથી જરૂરી માકષસ લાવીને પાસ થઈ 

ગયો. એ મનોજ આજે ડૉ.મનોજ થઈ ગયો પણ આગળ 

ભણવાનો શવ ાર માુંડી વાળ્યો. 

સમય જતાું મનોજની વાતમાું એશન્જશનયર ન થઈ િકવાનો રુંજ 

િેખાયા કરતો િતો. એ આજે પણ તેના માું-બાપને આ માટે માફ 

કરી િકતો નથી. તે ખોટા સ્થાને િોય તેવ ું દફલ કયાષ કરે છે. આજે 

તે કોમ્પ્ય ટરમાું વધ  ખોવાયેલો રિે છે. તેમાું કુંઈ નવ ું કરતો રિે છે. 

તેણે પોતાનો રસ્તો િોધી લીધો છે. પરુંત  આપણામાુંના ઘણા 

િજી ભટકતાું િિે. જો કે એક વાત ડૉ.મનોજ નક્કી કરી છે કે 

તેના બાળકોન ું ભશવષ્ય પોતે નક્કી નિીં કરે. તેમને માગષિિષન 

આપિે, જરૂરી માશિતી મેળવી આપિે, બધા શનણષયમાું સાથે 

રિેિે. પરુંત  શનણષય બાળકને લેવા િેિે.      

પ્રરેક ચબુંિ  : મ ક્તપણ ેખીલવ ું, એ છે સફળતાની મારી વ્યાખ્યા.    

પોતાની ઈચ્છા સુંતાન પર ન લાિો 

 ડૉ. સુંજય કોદરયા 



  

    શિ ક્ષ ણ સે ત   ૧ ૩  

શિક્ષણ એ સત્યન ું ઓજાર છે.   

     શિક્ષક 
 

કોરી આુંખોમાું સપના વાવે ત ેશિક્ષક, 

ખોબામાું િાકળ લઈને આવે તે શિક્ષક. 

િબ્િોનાું ભાથામાુંથી છોડે એવા તીર, 

પુંગ ને પિાડો ઓળુંગાવે ત ેશિક્ષક. 

 

ગ્રુંથોનાું આટાપાટા ઉકલેી સૌને, 

શમ્યાું ગ્રુંથીઓથી છોડાવ તે શિક્ષક. 

સૂરજ જેમ તપી બાળે મનનાું સુંિયને, 

સ્નેિ તણી વર્ાષથી ભીંજાવે તે શિક્ષક. 

 

પુંખીનો માળો જાણે ગૂુંથીને વગષમાું, 

ટિૂુંકાઓ ભીંતે જે શ તરાવે તે શિક્ષક. 

જ્ઞાન તણા પ્રકાિે જળિળત ું કરવા જગને, 

શ્રદ્ધા કેરા િીપક પ્રગટાવે ત ેશિક્ષક. 

 

બાળકનાું વૃુંિાવન જેવા માનસપટ પર, 

શનભષયતાની કૂુંપળ ઉગાવે તે શિક્ષક. 

જાિ ગર જાણે કે કા ા પીંડ ઘડીને, 

 ેતનવુંતા શિલ્પો કુંડારે તે શિક્ષક. 

 

આુંખે ગીતા, ક રાનનો આુંજીને સાર, 

િ ુઃખી જનની પીડા વું ાવે તે શિક્ષક. 

ફૂલોમાું ફોરમ, પ્થરમાું ઈશ્વર જોવા, 

માના સ્તરે જઈને સમજાવે તે શિક્ષક. 

 

- િલૈરે્ પુંડ્યા,  `શનિરે્’, જામનગર  

ગશણત-ગમ્મત 

જ્ઞાન ગમ્મતનો  ખજાનો છે ગશણત, 

ભૂશમશત શવર્યક ખયાલો છે ગશણત. 

 

બાિબાકીના  શિસાબો છે ગશણત, 

િર સવાલોના  જવાબો છે ગશણત. 

 

ડૂબતાઓનો    દકનારો છે ગશણત, 

ને શતશમરમાું તેજ  તારો છે ગશણત. 

 

અુંક ગશણતે જયાું  ઢાવ્યા અટકળે, 

ત્યાું જ વૈદિક સમ સિારો છે ગશણત. 

 

 ાું    ડૂબે   લાગત ું   સીધ ું   સરળ, 

લાગતા   કપરા    ઢાણો છે ગશણત. 

-સુંદિપ પટલે"કસક" 

શ્રીમતી એમ. જે. મવેાડા શિવ િશક્ત શવદ્યામુંદિર 

દિયોલી, તા-ઈડર,શજ-સાબરકાુંઠા 

જૂન - જ લાઈ ૨૦૧૯ 

કાવ્ય જગત 



  

     ૧ ૪  શિ ક્ષ ણ સે ત  

સત્યમય થવાન ેસારું અચિુંસા એ જ એક માગષ છે.   

 શિક્ષણનો પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ સુંબુંધ વતષન સ ધારણા સાથ ે

છે. આથી વતષનને પ્રેરનારા તમામ પદરબળો સાથે શિક્ષણ 

સુંકળાયલે ું છે. માશિતીના ક રાથી ઉભરાય પડેલી િાળાઓ અને 

શિક્ષણ પદ્ધશત બાળકોને સતત તનાવની પદરશસ્થશતમાું મકૂી િે છે. 

આવી સતત  ાલતી રિેતી પદરશસ્થશત તેને આત્મિત્યા જેવી 

ગુંભીર શવકશૃત તરફ િોરી જાય છે. આથી ભારતના ભાશવ એવા આ 

ય વાધનને બ ાવવા માટે શિક્ષક ે જાગૃત બનવ ું પડિે. વતષમાન 

સમયની પદરશસ્થશતન ે ધ્યાને રાખતા િાળા કક્ષાએ એકાિ 

કાઉન્સેલરન ું િોવ ું અશતઆવશ્યક છે. મનોવૈજ્ઞાશનક સલાિકાર 

બાળકોને તેના જીવન કૌિલ્યોન ું શિક્ષણ આપિે. ઉપરાુંત 

શવદ્યાથીઓ અને વાલીઓ વચ્ ે કડીરૂપ બનીને બુંનેને જરૂરી 

માગષિિષન આપી તુંિ રસ્ત વાતાવરણ ઊભ ું કરિે. આજના 

સ્પધાષત્મક ય ગમાું િરીફાઈને લીધે શવદ્યાથીઓ તનાવનો ભોગ બને 

છે. બાળકના માનશસક સ્વાસ્્ય પર તેની આસપાસન ું વાતાવરણ, 

શમત્રો, ક ટ ુંબ, િાળા, સમાજ વગેરેની અસર પડે છે. આથી આપણે 

અિીં બાળકોના માનશસક સ્વાસ્્ય અુંગે િાળા િ ું કરી િક?ે તનેી 

  ાષ કરીિ ું. શિક્ષકે ની ેની કેટલીક બાબતો ધ્યાને રાખવી જોઇએ.  

 બાળકને પ્રેમ, સિકાર, મિિ કે માગષિિષન માટે િુંમિેા તત્પર 

રિેવ ું જોઈએ.   

 િબાણ, ધાક-ધમકીને િાળામાું ક્યારયે સ્થાન ન આપવ ું.  

 િાળામાું શવદ્યાથીઓ સાથે આનુંિ, ઉત્સાિ અને ઉલ્લાસથી 

કામ કરવ ું.  

 ઘર અને સમાજના પ્રશ્નોની અસર શિક્ષણ પર ન પડે એવ ું 

વાતાવરણ ઊભ ું કરવ ું.  

 શિક્ષણના િેત માું બાળકોની ભાગીિારી કરવી. 

 બાળકોમાું આિર અને સન્ન્માનની ભાવના શવકસે એ માટ ે

પ્રયત્નિીલ બનો. બાળકોની જરૂદરયાતને ધ્યાનમાું રાખીન ે

તેને અન રૂપ શિક્ષણ આપવ ું. 

 કોઇપણ જાતના પૂવષગ્રિ, પક્ષાપક્ષી, નાતજાત કે ભેિભાવ 

વગેરેથી િૂર રિી સમાનતાની ભાવનાથી કામ કરવાના 

પ્રયત્નો કરવા. 

 બાળકોને કાયષ કરવા માટે સ્વતુંત્રતા આપવી અન ે તેની 

વ્યશક્તગત શભન્નતા, િશક્તઓ, અશભયોગ્યતાઓ, રૂશ , 

સ્વભાવ વગેરેને ધ્યાને રાખી શિક્ષકે કામ કરવ ું જોઈએ. 

 બાળકોને િરેક કાયષમાું ભાગીિાર બનાવવા. આનુંિિાયક 

કાયષક્રમો જેવાકે રમત, વ્યાયામ, પ્રવાસ, શ ત્રકળા, સુંગીત, 

નૃત્ય, ઉત્સવો, સાશિત્ય વગેરે દ્વારા બાળકોના આવેગોન ું 

ઊધ્ર્વીકરણ કરી િકાય. બાળકોને તુંિ રસ્ત િરીફાઇ અને 

સિકારની ભાવના િીખવો. 

 વગષમાું કુંટાળાજનક શિક્ષણને બિલે સતત શવશવધ પ્રવશૃિઓ 

દ્વારા શિક્ષણ આપી બાળકના શવકાસની તક પરૂી પાડવી 

જોઈએ.  

 વગષમાું ચ ુંતન, મનન, જૂથ  ાષ વગેરેને અવકાિ મળે ત ે

જરૂરી છે. 

 િાળામાું શિક્ષકો સલાિકાર તરીકે આધ શનક િૈક્ષશણક 

સાધનો, ઉિમ અભ્યાસક્રમ વગેરે જેવી બાબતો પણ 

બાળકોના માનશસક સ્વાસ્્ય જાળવવામાું મિત્ત્વપણૂષ બની 

રિે છે.  

 બાળકોની શસશદ્ધપ્રરેણા વધારવાના પ્રયત્નો કરો. 

 બાળકોની શસશદ્ધપ્રરેણા આધાદરત રમતોન ું આયોજન કરો. 

 માનશસક સ્વાસ્્યને લગતા પ સ્તકો તેમજ સામશયકોનો 

વધ માું વધ  ઉપયોગ થાય તવેી વ્યવસ્થા ગોઠવવી.  

 બાળકોને વ્યશક્તગત અને િૈક્ષશણક માગષિિષનની સાથ ે તેની 

િશક્ત, રસ, રૂશ  વગેરે જાણી તેને અન રૂપ પ્રરેણા વધારવાના 

પ્રયત્નો કરો. 

 બાળકોની પ્રિુંસા કે વખાણ કરવામાું ક્યારયે ક ાિ ન રાખો. 

જૂન - જ લાઈ ૨૦૧૯ 

બાળકના માનશસક સ્વાસ્્યની જાળવણીમાું િાળાની ભશૂમકા  

ડૉ.મય ર વી. ભમ્મર 



  

    શિ ક્ષ ણ સે ત   ૧ ૫   

આખ ું જગત સ ખી રિે તવેી ઈચ્છા દ્રઢ કરવાથી આપણે પોત ેસ ખી થઈએ છીએ.  

જૂન - જ લાઈ ૨૦૧૯ 

 

 બાળકોની પ્રશતષ્ઠા વધારવાની વધ માું વધ  તકો ઊભી કરવી.  

 બાળકોના આત્મશવશ્વાસમાું વધારો થાય એવા સતત પ્રયત્ન 

કરતા રિો. 

 સતત િસતા  િેરે શિક્ષણ કાયષ કરાવવ ું, ગુંભીર મ દ્રાને બાળકો 

ક્યારેય સ્વીકારતા નથી તે િુંમિેાું યાિ રાખો. 

 પ્રસન્ન  િેરો અને આનુંિમય વગષન ું વાતાવરણ દ્વારા 

શિક્ષણને  તેનવુંત ું બનાવો. 

 વ્યશક્તગત સુંપકષ અને પ્રેમભય ું િાળાન ું વાતાવરણ બાળકની 

પ્રેમની જરૂદરયાત સુંતોરે્ છે, એ ન ભૂલવ ું. સાથ ે બાળકોની 

િારીદરક જરૂદરયાતોને પણ ધ્યાનમાું રાખવી. 

 શિક્ષણમાું પ્રાથષનાન ું મૂલ્ય િીખવો. પ્રાથષનાથી મનને િાુંત અને 

પ્રફુશલ્લત કરી િકાય છે. 

                   આમ, માનશસક સ્વાસ્્યના શવકાસમાું િાળાન ું 

મિત્ત્વન ું સ્થાન છે. ખાસ કરીને બાળકો પર મૂકવામાું આવતા 

વધારે પડતા શનયુંત્રણો તેના માનશસક શવકાસને રૂુંધે છે. આવી 

પદરશસ્થશતમાું િાળા અને શિક્ષકોએ પોતાની મિત્ત્વની ભશૂમકા 

ભજવવાની છે. કારણ ક ેિાળામાું ઊભ ું થયેલ ું યોગ્ય વાતાવરણ જ 

તેને માનશસક સમસ્યાઓથી બ ાવવા માટે સક્ષમ છે. 

 

- ડૉ.મય ર વી. ભમ્મર 

આશસસ્ટુંટ પ્રોફસેર (મનોશવજ્ઞાન) 

ગવમને્ટ આટષસ કોલજે, રાણાવાવ (પોરબુંિર)  

 

 



  

    ૧ ૬  શિ ક્ષ ણ સે ત   

 શિક્ષણ એવી પ્રદક્રયા છે ક,ે જેના દ્વારા બાળકની જન્મજાત િશક્તઓ પ્રગટ થાય છે.  

 શિક્ષણ અન ેટકે્નોલૉજી સમા ાર  

 

 

 

 તાજેતરમાું ગ જરાત રાજ્ય સરકાર અને 

કશમિનર િાળાઓની ક ેરી દ્વારા અન િાશનત માધ્યશમક 

િાળાઓમાું આ ાયષની ભરતી પ્રદક્રયા િાથ ધરાયેલ િતી. 

તે અન સુંધાને રાજકોટ શજલ્લાની શ્રી એમ. બી. 

અજમેરા િાઈસ્કૂલના શિક્ષક ડૉ. સુંજય કે. કોદરયાની 

તા. 28.06.19ના રોજ જૂનાગઢ જીલ્લાની શવજાપ ર 

માધ્યશમક િાળામાું આ ાયષ તરીકે પસુંિગી થઈ િતી.  

 તેમજ આ ભરતી પ્રદક્રયામાું તેઓના લઘ  બુંધ  

શ્રી જશસ્મન કે. કોદરયાની પણ ધોરાજી િિેરની એ. િેડ. 

કનેદરયા માધ્યશમક િાળામાું આ ાયષ તરીકે પસુંિગી થઈ 

છે.  

 આ બુંને ભાઈઓને આ તકે શિક્ષણસેત  મેગેશિન 

પદરવાર અશભનુંિન સિ િ ભેચ્છાઓ આપે છે.  

 

 

 ગ જરાતમાું સવષ પ્રથમ ધોરણ 9 અને 10ના 

અુંગ્રેજી શવર્યમાું ઉિમ પદરણામ લાવવા માટે  

ઓનલાઈન ટેસ્ટ બનાવવામાું આવી છે. 

ટેસ્ટની શવિેર્તાઓ  : 

 ધોરણ 9 અને 10ના બધાું જ એકમોને આવરી 

લેવાયા છે. 

 કોઈપણ શવદ્યાથી ગમે ત્યારે અને ગમે તેટલીવાર 

ટેસ્ટ આપી િકે છે. 

 ટેસ્ટને અુંતે તરત જ પદરણામ જાણી િકાય છે. 

પોતાની ભૂલ ક્યાું િતી તે પણ જાણી િકે છે.  

 મોબાઈલ અને કમ્પ્યૂટર પર  લાવી િકાય છે. 

આ માટે શક્લક કરો અથવા QR કોડ 

સ્કેન કરો.  � �  

http://gg.gg/Std-9-Online-Tests 

 

http://gg.gg/Std10-Online-Tests 

 

 

QR Code સ્કેન કરવા માટે એન્રોઈડ મોબાઈલની 

એશપ્લકેિન `QR Code Scanner’ Google Play 

Store પરથી ડાઉનલોડ કરવી. 

જૂન - જ લાઈ ૨૦૧૯ 

ઓનલાઈન ટેસ્ટ  આ ાયષ તરીક ેશનય ક્ત થયાું 

http://gg.gg/Std-9-Online-Tests
http://gg.gg/Std10-Online-Tests


  

     ૧ ૭  શિ ક્ષ ણ સે ત  

કળેવણી એટલ ેમ શક્ત, આર્ષિિષન, સ્વયુંપ્રરેણા, શનત્ય નવ ું સજષન અને સાિસ.  

બાળકોન ું મનોશવજ્ઞાન 

 

બાળક જો.......... 

સશિષ્ણુતા મેળવિે ..તો ..ધીરજ રાખતા િીખિે. 

સલામતી અન ભવિે ..તો .. . શ્રદ્ધા ખીલિ.ે 

િાુંસીપાત્ર બનિે ... તો ... િરમાળ બનિે. 

િ શ્મનાવટ િીખિે ...તો...િઘડતા િીખિે. 

ભોગી બનિે ... તો .... વખોડતા િીખિે. 

આવકાર પામિે ..તો .... િ શનયાને પ્રમેભાવ ેજોિે. 

ઈર્ાષ થિે .... તો .... અિેખો થિે. 

ટીકા થિે ... તો .... ચનુંિા કરતા િીખિે. 

ઉપિાસ બનિે .... તો.... એકલસ રો બનિે. 

પ્રમાશણક વ્યવિાર કરિે .... તો .. ન્યાયશપ્રય બનિે. 

િરમથી જીવિે ... તો .. ગ નેગાર બનિે. 

િયા મેળવિે .... તો .... બધી જાત પર િયા મેળવિે. 

પ્રોત્સાિન પામિે .. તો .. કિમ ભરતા િીખિે. 

કોની પાસેથી િ ું િીખીિ ું ? 

ઘદડયાળ    -   સમયન ું પાલન કરો. 

વસ ુંધરા    -   સિનિીલ બનો. 

િદરયો      -   િદરયાદિલ બનો. 

વૃક્ષ   -   પરોપકારી બનો. 

કીડી   -  ઉદ્યમી બનો  

ક કડો   -  સવારે વિેલા ઊઠો. 

બગલો   -  એકાગ્રશ તે કાયષ કરો. 

સ યષ   -  શનયશમત બનો. 

જૂન - જ લાઈ ૨૦૧૯ 

કોણ  િ ું િ ું કિ ેછે ? 

માનવતા  -  તમારા દિલમાું મને રાખિો, તો મિાન બનિો. 

શવશ્વાસ  -  મને સાથે રાખીને કાયષ કરો , તો તમે સફળ થિો. 

જીંિગી  -  મને તમે મેળવી છે , તો સફળ બનાવો.. 

લક્ષ્મી  -  મારો ઉપયોગ કરો , ઉપભોગ નિી. 

સત્ય  -  િ ું ખ બ કડવ ું છ ું  , પણ શવજય મારો જ થિ.ે 

કાલ -  સુંભાળીને રિેજો, િ ું કિી  કોઈને છોડતો નથી. 

સ ખ - િ ું ક્ષશણક છ ું, માટે શિમુંત કેળવજો. 

પ્રેમ -  મને અપનાવો, તો ઘર સ્વગષ બનિે. 

િયા - તમારા દિલમાું સ્થાન આપો, તમો પરોપકારી બનિો. 

શવશવધ આુંખમાું શવશવધતા 

બાળકની આુંખમાું ...... શનિોર્ષતા  

બિેનની આુંખમાું ......પ્રેમાળતા  

શવદ્યાથીની આુંખમાું ... જીજ્ઞાિા  

શમત્રની આુંખમાું ..... સિાયતા  

મ સાફરની આુંખમાું .... સાિશસકતા 

કશવની આુંખમાું .... ખ મારી  

વીરની આુંખમાું ... નીડરતા  

 

સુંકલન – શ્રી કૌશિકક માર પી. પ્રજાપશત  

  મ ખ્ય શિક્ષક,શ્રી વસાડવા પ્રા.િાળા તા.ધ્ાુંગધ્ા  

જીવન શિક્ષણ 

કૌશિકક માર પી. પ્રજાપશત  



  

     ૧ ૮  શિ ક્ષ ણ સે ત  

જીવનન ું ધ્યયે છે,  ાિવ ું, સમજવ ું અન ેસજષવ ું.   

શતરુંગો 

શતરુંગો છે િાન અમારી, 

શતરુંગો છે આન અમારી. 

સિા ઊં ો રિે શતરુંગો, 

ત્રણ રુંગમાું િોભે શતરુંગો. 

કેસરી, સફેિને લીલા રુંગો,  

અિોક  ક્રમાું  ોવીસ અુંગો.  

આિાિીન ું પ્રશતક શતરુંગો,  

વીર િશિિોન ું િોયષ શતરુંગો. 

માતૃભૂશમન ું માન શતરુંગો,  

ભારત માતાન ું નાક શતરુંગો. 

િેિભકતોની િાિ શતરુંગો, 

બશલિાનોની યાિ શતરુંગો. 

શતરુંગો છે િાન અમારી, 

શતરુંગો છે આન અમારી. 

 

કશવ અન ેશિક્ષક - રમિે ુંદ્ર મશૂલયા, `તીથષ’ 

સ રને્દ્રનગર 

જૂન - જ લાઈ ૨૦૧૯ 

શનિાળ ેભણવાની મજા 

 

 ાલો  ાલો શનિાળે જઈએ,  

શનિાળે તો ભણવાની મજા કરીએ. 

પીટીના શપદરયડમાું રમવા જઈએ,  

મીઠા મધૂરાું ગીત ગાઈએ. 

 ોખ્ખા કપડાું પિેરીએ,  

સ્વયું શિસ્તન ું પાલન કરીએ.  

મોજ મસ્તી કરીએ દરિેસમાું, 

પાછા વગષખુંડમાું બેસીએ. 

વગષખુંડમાું  પાડા િીખીએ,  

પિેલો નુંબર લાવીએ.  

 ાલો  ાલો શનિાળે જઈએ,  

શનિાળે ભણવાની મજા કરીએ. 

 

- બાળ કવશયત્રી -  

જતપરા શનશધ આર. (9F) 

શ્રી એમ.બી અજમરેા િાઈસ્કલૂ, વીંશછયા 

કાવ્ય જગત 


