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વ્યાખ્યાન પહેલ.ાં ુ શાાંવિના િાિેિરને પાણી પાઈએ
એક વખિ બીરબલને રાજસભામાું આવિાું મોડુું થઇ ગયુ.ું બાદશાહે પ ૂછ્ુું “અલ્યા, કેમ મોડો આવ્યો?” િો
કહે, “જનાબ, છોકરાને રમાડિો હિો, િેમાું સમયસર ન નીકળાયુ.ું ”
“લે, એમાું શી મોટી ધાડ મારવાની હિી? ખાવાનુ ું આપી દીધુ ું હોિ િો વાિ પિી જાિ.”
“ના, માણલક, એટલુું સહેલ ુું કામ એ નથી.”
બાદશાહ િો હઠે ચડયો. છોકરાું રમાડવાું િેમાું વળી શી વડાઈ? છે વટે નક્કી થયુ ું કે બાદશાહ બને બાપ અને
બીરબલ બને દીકરો. દીકરાને બાપ રમાડી જાિે િો જાિવુ ું કે છોકરાું રમાડવાું સાવ સહેલાુંસટ... અને શરિ
શરૂ થઈ.
બીરબલે િો શરૂ કયુ.ું “એં એં... ”બાદશાહે પ્રેમથી પ ૂછ્ુું “કેમ બેટા, કેમ રડે છે ? શુ ું જોઈએ િારે ?”
“ખાવુ ું છે !”
“ઓહો, િેમાું શી મોટી વાિ ? શુ ું ખાવુ ું છે ?”
“શેરડી !”
“અલ્યા, શેરડી લઈ આવ !
શેરડી આવી. નોકરને કહ્ુું કે કાપી આપ. કાપી આપી, પિ છોકરો િો વળી પાછો એંએં એં કરવા લાગ્યો.
“અલ્યા, હવે િારે શુ ું જોઈએ?” “ના બાપુ, િમે શેરડી કાપી દ્યો.”
“લે બાપા, હુ ું કાપી આપુ ું ”.... ભાુંગે શેરડી... આપી... પિ છોકરાએ િો શેરડીનો કયો ઘા !
“કેમ હવે શુ ું જોઈએ?”
“મારે િો ઘોડા પર બેસવુ ું છે . !”
માથે હાથ દઈને બાદશાહ બોલ્યો, “અલ્યા એય, લાવ ઘોડો, બેસાડ આ કુુંવરને!”
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ઘોડો આવ્યો. પિ િોય “એં એં એં... ” િો ચાલુ. “હવે િારે શુ ું બાકી રહ્ુું છે દીકરા?”
“માલે િો િમે ઘોલો બનો અને એ ઘોલા પર માલે બેસવુ ું છે .” બાદશાહ ઘોડો થયા અને બીરબલ એના પર
બેઠા. પિ તયાું પાછું એં એં એં ...શરૂ. બાદશાહ કહે, “અલ્યા, હવે શુ ું છે િારે ?”
“બાપા , આ ભાુંગલ
ે ી શેરલી આખી કરી દ્યો.”
બાપા િો બરાડી ઊઠયા, “સાલા હરામખોર!”
અને શરિમાું બીરબલ જીિી ગયો િે કહેવાની જરૂર છે ? આ ભ્રમિા કેવળ બાદશાહને નહહ, આપિને સૌને
આ ભ્રમ છે કે છોકરાું એટલે ગિિરીમાું નહહ લેવાની બાબિ. પિ બાળકો સુંભાળવાું િે અઘરામાું અઘરુું
કામ છે અને એ કામ િમે સૌ બહેનો કરી રહી છો, િે બદલ હુ ું ધન્યવાદ આપુ ું છું.
ભિાવવા કરિાું ‘કેળવવાું’ શબ્દ વધારે સારો છે . આપિા કોશમાુંથી “ભિાવવુ”ું શબ્દ આપિે કાઢી નાખવો
જોઈએ. આપિે બાળકોને કેળવવાું છે . ભિાવી શકાય િે ‘તવષય’ કતવિા, ગણિિ, ઇતિહાસ ભિાવી શકાય.
પિ આપિે િો બાળકોને કેળવવાું છે . આજકાલ િો મા-બાપ છોકરાુંને ભિાવી ધન્યિા અનુભવિાું થઈ
ગયાું છે . કોઇને તયાું જઈએ િો કહેશે, “અમારો બાબો બહુ હોતશયાર હો કે ! આવ િો બાબા, અહીં આવ. એ
કૉન્વેન્ટમા જાય છે હું કે ! અરે બાબા, પેલી િારી પોએમ સુંભળાવને !”
હુ ું ઘણુય
ું કીધા કરુું કે ભાઈ, સુંભળાવવાની કુંઈ જરૂર નથી. એને રમવા જવા દો. પિ પેલાું માબાપને િો
એવુ ું શ ૂરાિન ચઢ્ુું હોય કે પ્રદશશન વગર જાિે િેમને ચેન જ નહહ. બાળક િે જાિે સુંગ્રહસ્થાનની કોઈ
પ્રદશશનીય ચીજ ! છે વટે પેલાને ગાયે જ છૂટકો ! Twinkle, Twinkle, little stars! શરૂ થાય અને હુ ું માથે હાથ
દઈને બધુ ું નાટક સહન કયે જાઉં ! શુ ું છે આ બધુ?ું સાિ વષશ સુધી ભિવાનુ ું કેવ?ુ ું તયાું સુધી િો કેવળ
કેળવિી જ ચાલે. કેળવિી એટલે બાળકમાું રહેલી સારી શક્તિને ઉંમરના પ્રમાિમાું પ્રગટ થવા દે વાની
ૂ િા આપવી િે. પછી એ ઊગશે િો આપમેળે જ. ગુલાબના છોડને ખાિર-પાિી દઈએ, નીંદામિ
અનુકળ
કરીએ, બાકી ગુલાબ એની મેળે ઊગશે. ઉગાડવાની ણચિંિા આપિે નથી કરવાની. એની ભીિર બધુ ું પડ્ુું જ
છે . આપિે િો ખાલી થોડી મદદ કરવાની છે .
તયારે હુ ું પ્રાથતમક શાળામાું ભિાવિો. પાુંચમા-છઠ્ઠા ધોરિમાું પ્રેમાનુંદનુ ું ‘સુદામાચહરિ’ શીખવિો. હુ ું િો
કતવિા લલકારિો છોકરાુંઓને એવા ઊંડા ઇતિહાસમાું લઈ ગયો કે સમયનુ ું ભાન પિ ના રહ્ુ.ું વગશ પ ૂરો
થયો પછી નાનાભાઇ કહે, “મનુભાઈ િમે સારુું ભિાવ્યુ,ું પિ છોકરાુંઓને આટલુું બધુ ું ન ભિાવવુ ું જોઈએ.
આગળ માટે કાુંઈક બાકી રાખવુ ું જોઈએ ને? િમે સારા તશક્ષક નથી, કારિ િમે બધુ ું ઠાલવી દો છો!”

4|Page

An http://aksharnaad.com E-book

આજે પિ મારા કાનમાું નાનાભાઈના આ શબ્દો ગુજે
ું છે . સાિ વષશ પછીના ભિિરમાું મ ૂળભ ૂિ િફાવિ છે .
નાનાું બાળકો ઈ ન્દ્ન્િયો દ્વારા શીખે છે . ભાષાજ્ઞાન દ્વારા નહહ. બાળકને....Symbol સુંજ્ઞા ન ચાલે. િેને િો
પ્રતયક્ષ મ ૂળ ચીજ જોઈએ, આ જગિ જેના થકી બન્યુ ું છે િે રસ, રૂપ, ગુંધ, રું ગ, વિશ વગેરેને એ પોિાની સગી
ઇન્દ્ન્િયોથી સમજવા માુંગે છે . અનુભવવા માુંગે છે . સ ૃન્દ્ટટનાું પશુ, પુંખી, જીવજતુ
ું સાથે એ આતમસાત્ થવા
ઝુંખે છે . આ જગિમાું તવતવધ સ ૂક્ષ્મ શ્રેિીઓ પડેલી છે . કોલાહલથી માુંડીને ખાન અબ્દુલ કરીમખાુંના સુંગીિ
સુધીની શ્રેિીબદ્ધિા અવકાશમાું વેરાયેલી છે . આવુ ું જ રૂપ, રું ગ, વિશન.ુ ું આ બધુ ું બાળકને આતમસાિ કરવા
દો. માને ‘મધર’કે ‘મમ્મી’ કહેવાય, એ વાિ એ મોડી શીખશે િો કશુ ું ગુમાવવાનુ ું નથી, પિ જો જગિ સાથેન ુ ું
અનુસધ
ું ાન બાળપિમાું નહહ કેળવાયુ ું િો િે પથ્થર જેવો થઈને ઊભો રહેશ,ે એટલે બાળક અનુભવથી જ
શીખવા માુંગે છે . એની પાસે સ્પશશની ભાષા છે . એ દ્વારા િે જાિે છે કે આ મારી મા છે . મને પોષનારી. સ્પશશ
દ્વારા એના જીવનમાું એક સમજિ ઊભી થાય છે . આ વાિ જે મા નથી સમજિી, િે બાળકને પોિાના
બાળકને કદી સમજી જ નહહ શકે. એટલે બાળપિમાું આપિે બાળકને ઇન્દ્ન્િયગિ અનુભવ આપવાનો છે .
એનુ ું પહેલ ુું કેન્િ છે માબાપ. તયાર પછી ભાઈ-ભાુંડુ, આંગણુ,ું વનસ્પતિ, શેરી એમ ક્રમ આગળ વધે છે .
બાળકને ધીરે ધીરે એના ક્રમમાું આગળ વધવા દે વાનુ ું છે . ઉિાવળને તયાું જરાય અવકાશ નથી. નવ મહહના
ઘોર અંધારા ગભાશશયમાું રહેલ ુું બાળક આ પ ૃથ્વી પર આવે તયારે ઓરડામાું Flood light હોય િો ન ચાલે.
ધીમા મુંદ પ્રકાશમાું જ સુવાવડ થાય, િે જોવુ ું જોઈએ, બાળકને આસ્િે આસ્િે પ્રકાશની દુતનયામાું લઈ
આવવાનુ ું છે , એ પ્રહક્રયા બધી જ ઇન્દ્ન્િયો માટે લાગુ પડે છે . સ્પશશનાું સાધનો પિ રે શમ-મખમલથી
ખરબચડા સુધી પહોંચે િેવાું હોવાું જોઈએ. બાળકને સ્વાનુભાવની બારાક્ષરી પર અનુંિનો પહરચય થાય છે .
અનુભવે એને ભાન થશે કે જગિમાું સજીવ-તનજીવ બે વસ્તુ છે . ઝાડને પાિી પાવુ ું પડે છે . દે ડકાું, કીડીને
પિ સુખદુ:ખનો અનુભવ થાય છે . હુ ું ને આ કૂિરુું બુંને સગાું છીએ. બુંનેનાું સુખદુ:ખ સમાન છે . આવી
સુંવેદના બાળકમાું જાગશે િો જગિમાું શાુંતિ થશે.
આપિે શાુંતિ સ્થાપવા માટે અનેક પ્રયતનો કરીએ છીએ, આંદોલનો ચલાવીએ છીએ. પિ છિાુંય શાુંતિ
સ્થપાિી નથી. કારિકે બાળપિમાું માિસના ણચત્તમાું
આ સમભાવના, સુંવેદનાને પ્રગટ થવાની િક મળી નથી, ક્રતમકિાનો અનુભવ નથી મળ્યો. ણચત્તમાું
પરભાવના ઊછરિી રહી છે .પછી મોટી ઉંમરે ઘિીય મથામિ કરો, ભાગવિ-ગીિાનાું પારાયિો કરો,પિ
ૂ ઘિાય હોંકારા-પડકારા કરે િેવી આ વાિ છે . કોઇ જર્જહરિ ગારાની
ખેિરના દાિા ચરી ગયા પછી ખેડિ
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ભીંિ પર તસમેન્ટનુ ું પ્લાસ્ટર કરવાની આ વાિ છે . આજે ઘિીબધી કથાઓ ચાલે છે . પિ લાખો શ્રોિાઓમાું
ભાગ્યે જ કોઇક પર અસર થાય છે . કારિ એ જ કે સમય ચુકાઈ ગયો છે .
બાળપિની ઉંમર િે મહતતવની ઉંમર છે . િે વખિે જે છાપ પડી િે અમીટ છે . એટલે જ કહુ ું છું કે િમે ખ ૂબ
અઘરુું કામ કરી રહ્ાું છો. શાુંતિ સ્થાપવાનુ ું કામ કરી રહ્ાું છો. બાળકમાું સુંવેદના પ્રગટ થાય િે માટેનો
અવકાશ આપો. એલેકઝાુંડર જ્યારે હહન્દુસ્િાન િરફ ચઢાઈ કરવા આવ્યો તયારે પોિાનુ ું નાનકડુું રાજ્ય
સાચવવા માટે એક સ ૂબાને સોંપ્યુ.ું એલેકઝાુંડરની મા કોઈને દાદ ન આપે. રાજમાું ડખલ કયાશ કરે એટલે
પેલો સ ૂબો એલેકઝાુંડરને ફહરયાદના પત્રો લખ્યા કરે . એલેકઝાુંડર પત્રો વાુંચી લે, પિ એકેનો જવાબ ન
આપે. એક વખિ પેલા સ ૂબાએ ગુસ્સે થઈને લાુંબો પત્ર લખ્યો. તયારે એલેકઝાુંડર બોલી ઊઠયો. “આ મ ૂરખને
એટલીય ખબર નથી કે આવા િો અડધો શેર કાગળ મારી માની આંખનાું બે ટીપાુંમાું ધોવાઈ જશે.”મા
પ્રતયેની કૃિજ્ઞિાની આ લાગિી ક્ાુંથી આવી? તક્કો શીખ્યો િે પહેલાું આ ઘટના થઈ ગઈ, તયારે આવુ ું બન્યુ.ું
માસ્િર બાળકની હથેળીમાું આંકિી મારે છે તયારે તવિોહનાું બીજ ણચત્તમાું વવાઈ જાય છે Basic roots of
aggression બાળણચત્તમાું વાવીએ અને પછી શાુંતિ માટે રાિદી’ દોડા કરીએ િો કેમ ચાલે? જે ણચત્તમાું
તવરોધોનાું, તવિોહનાું જાળાું નથી, િે લડવા માટે ઉતસુક નહહ થાય. લડવા માટેની ઉતસુકિા, હાથમાું ચળ
ઊપડે િે સાવ જુદી બાબિ છે . એટલે શાુંતિનુ ું સાચુ ું ક્ષેત્ર બાળપિ છે . િમે સાચા શાુંતિસૈતનક છો. મોટી
ઉંમરે શાુંિ થવુ ું કપરુું. ખ ૂબ ઊઠબેસ કરવી પડે.
બાળક પોિે જાિે અનુભવીને િે તવષયને સમજે જ છે . સાથોસાથ એનો પોિાનો આતમતવશ્વાસ પિ વધારે
છે . આ િેન ુ ું અનુભવતસદ્ધ જ્ઞાન હોય છે , ઉધાર જ્ઞાન નથી હોતુ,ું િેથી િે ડગિો નથી. બાળક ભાુંગફોડ કરે
િેની ણચિંિા ન કરશો. આજે જગિમાું શાુંતિના નામે શસ્ત્રાસ્ત્રો પાછળ કરોડો રૂતપયાનુ ું આંધિ થાય છે . િેના
પ્રમાિમાું બાળકની ભાુંગફોડ કોઈ તવસાિમાું નથી. એને માટીમાુંથી રમકડાું બનાવવા દો. ઠીકરાનાું ઘર ભલે
એ ઘડે, કોડીનો મોર ભલેને ચીિરે ! એની આ સરજિ એના ણચત્તમાું શાુંતિનુ ું વાવેિર કરિી જાય છે .
બાળકમાું શક્તિનો ખજાનો પડયો છે . એને સિિ પ્રવ ૃતત્ત જોઈએ. એ કદી થાકતુ ું નથી. આપિને પિ પાછા
પાડી દે . એક શેિરું જી પર િમે સ ૂઈ જાઓ અને બીજી પર બાળકને સુવાડો. બાળકની જેમ િમે પિ
હાથપગ હલાવો અને જુઓ કે પહેલા હાથપગ કોના બુંધ થાય છે ! બાળકમાું આ શક્તિ પડેલી છે એ જે
જાિે છે િે સાચો તશક્ષક બની શકે, નગરોનાું કબ ૂિરખાનાુંમાું ઊછરે લાું બાળકોને રમવા ધ ૂળ મળે તયારે
આનુંદઘેલાું થઈ જાય છે . આમાુંથી સાર નહહ કાઢીએ િો ભારે મોટી ખોટ સહેવી પડશે.
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િમે સૌ શાુંતિના દે વદૂ િ છો. હહટલરને હરાવનાર સેનાપતિએ તશક્ષકો માટે લખેલ ુું કે .... Your business is to
put me out of business. દુતનયામાું મોટામાું મોટા સેનાપતિને કામધુંધા વગરનો કરી મ ૂકવો િે એ કામ
કરવાનુ ું છે . આ કામ ધાતમિક પ્રવચનો કે કથા-પારાયિથી ઓછું થાય. મેડમ મોન્ટેસરીને એક હદવસે કોઈકે
કહ્ુું કે મેડમ, ઇઝરાઇલમાું એક માિસે શોધ કરી કે, ડુંખ વગરની મધમાખી પેદા થઈ શકે. તયારે મોન્ટેસરી
બોલ્યાું, “ડુંખ વગરનો માિસ પેદા કરી શકીએ િેવ ુ ું આપિે કરવુ ું છે !”
આજે આપિે આ કોન્વેન્ટ, અંગ્રેજી ભાષાનો મોહ વગેરે બાળકો પર લાદીને ત્રાસ ગુજારી રહ્ાું છીએ. પેલી
ુ મોટા લોકોની દુતનયામાું અટવાઈ જાય છે ! આ બાળકો િે ગુલીવર છે
ગુલીવરની વાિાશ છે ને, જેમાું હઠિંગજી
ને આપિે સૌ મોટા કદના રાક્ષસો !આપિ ઢાળમાું િેમનાું બીબાું ઢાળીએ છીએ. પિ જીવનનો એક લય છે .
બાળકમાું િે લયને એની મેળે લહેરાવા દો.બધુ ું આપમેળે સુદર
ું સજાશશે.
(જામનગરમાું આપેલ વ્યાખ્યાન)

વ્યાખ્યાન બીજુ ાં
ભાઈઓ અને બહેનો,
મારે જે થોડા તવચારો આપ સૌની સમક્ષ મ ૂકવાના છે િે રજૂ કરુું િે પહેલાું મારે હહિંદુ વોલન્દ્ન્ટયર કોરના
સુંચાલકોનો આભાર માનવો જોઈએ. દે શના ખ ૂિાના એક ગામડામાું પડેલ મને આટલે દૂ ર આ સુંમેલનના
પ્રમુખ િરીકે આપે બોલાવ્યો િેમાું મારી યોગ્યિા કરિાું આપ સૌની મમિા જ વધારે કારિભ ૂિ છે . મેં કામ
તશક્ષિના ક્ષેત્રે કયુું છે ખરુું, પિ એને આપે જે મહતતવ આપ્યુ ું િે કામના પ્રમાિમાું તવશેષ છે . પિ પ્રેમસદ્
ભાવ-મૈત્રી, શક્તિ જેવા સદ્ ગુિો પારસમણિ સમા છે . િે કુંકરના શુંકર બનાવી શકે છે .
આ પ્રસુંગે મને સૌથી તવશેષ સ્મરિ થાય છે ણગજુભાઈનુ.ું િેમને આપિે પ્રથમ પ્રિામ કરીશુ.ું ગુજરાિ
સુંિો-સેવકોની જનની છે . વિશમાન ગુજરાિના ઘડિરમાું મારા નમ્ર મિે ચાર મહાગુરુઓએ ફાળો આપ્યો છે .
મહાતમા ગાુંધીજી, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ, ણગજુભાઈને મેઘાિીભાઈ. ગુજરાિી લોકોના હ્રદયને જો
પ ૂછવામાું આવે િો િેમના પર અનુક્રમે આ ચાર જિની સૌથી પ્રબળ અસર છે લ્લાું પચીસ વષશમાું થઈ છે
િેમ કહે.
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ણગજુભાઈને એમના જીવનમાું ઘિી સફળિા ને સન્માન વયાશ હિાું. તવદ્યાથીઓનો પ્રેમ િો એમના જેટલો
બીજા કોઈને, એક મોિીભાઈ અમીનને બાદ કરિાું. ભાગ્યે જ મળ્યો હશે, પિ એમના કામની સફળિાનો
આંક કાઢીએ િો એમના મ ૃતયુ બાદ િે ઊલટો વધ્યો છે .
ગુજરાિની કોઈ તનશાળમાું આજે તશક્ષા થઈ શકિી નથી. ગુજરાિમાું બાળકેળવિીએ- બાલવાડીએ
તશક્ષિના માળખામાું અફર સ્થાન લઈ લીધુ ું છે . બાળસાહહતય પર સરકાર દર વરસે નાનાુંમોટાું ઈનામો આપે
છે . બાલક્રીડાુંગિો ઊભાું કરવાું િે પુંચાયિોની એક ફરજ ગિાવા માુંડી છે . સૌરાટરનાું નાનાું ગામડાુંઓમાું
પિ બાલક્રીડાુંગિો ઊભાું થિાું જાય છે . એટલે આપિી કહેવિ ણગજુભાઈના કામને આપિે લાગુ પાડી કહી
શકીએ કે, “હાથી જીવિો લાખનો, પિ મ ૂઓ સવા લાખનો.” એનો અથશ એ છે કે કોઈ પિ સાચો તવચાર
િેના પ્રવિશકની સાથે મરિો નથી, પિ પ્રવિશકના અવસાન પછી િે પ્રવિશક સશરીરે જે કામ કરિો હિો
િેના કરિાું અશરીરે વધારે કામ કરે છે . દે હ કરિાું આતમાના બળની આથી મોટી સાણબિી બીજી કઈ હોઈ
શકે? આપિે સૌ પહેલાું િેમનુ ું સ્મરિ કરીએ, િેમને પ્રિામ કરીએ.
છે લ્લાું પચાસ વષશમાું ઘિી શોધો થઈ છે . ચુંિ પર અને સ ૂયશમડું ળમાું રોકેટો, ઉપગ્રહો મોકલવાની અદ્ ભુિ
શોધો માિસે કરી છે . ને આવિા દસકામાું આપિે કદાચ ચુંિ પર પિ જઇ શકીએ, પિ મને પ ૂછવામાું
આવે િો હુ ું કહુ ું કે એ મહતતવની શોધો નથી.
અલબત્ત એનાથી આપિી શક્તિ વધી છે , પિ મુક્તિનુ ું શુ?ું અવકાશયાનો, ઉપગ્રહો, આઈ.સી.બી.એમ. એ
બધાએ તશવનુ ું ક્ષેત્ર નથી વધાયુ.ું શક્તિનુ ું વધાયુું છે . આપિે સૌ એક ભયના ઓથાર નીચે જીવી રહ્ાું
છીએ. આપિે નાયલોનનાું કપડાું ને આપિા બાપદાદાએ ધાયાશ ન હોય િેવાું ખાનપાન લઈએ, પિ
આપિા બાપદાદાઓ નણચિંિ, સ્વચ્છ જીવન જીવિા િે આપિાું ને આપિાું બાળકોના નશીબમાું નથી રહ્ુ.ું
ઠુંડુું કે ભયાનક યુદ્ધ આપિી આજની ઘડીપળનો ણચિંિાનો તવષય બની રહ્ુું છે . એનુ ું કારિ આપિે કુંઈ
વધારે ઝગડાળુ, ઈષાશળુ થયા છીએ િે નથી. પિ આપિા હાથમાું સત્તા મેળવવાનાું, સુંહાર કરવાનાું શસ્ત્રો,
કલ્પનામાુંયે ન હોય િેવી શક્તિવાળાું શસ્ત્રો આવ્યાું છે િે છે . મહારાજ્ય ચુંિગુપ્િ ને નેપોણલયનનાું હિાું.
પિ િેમની તવનાશ કરવાની શક્તિ આજનાું મહારાજ્યોથી લાખમાું ભાગની પિ ન હિી. શક્તિ વધી િેના
પ્રમાિમાું તશવતવ વધ્યુ ું નથી.
આથી મેં કહ્ુું કે મોટી શોધ અણુ કે પરમાણુ શક્તિને હુ ું નથી ગિિો. છે લ્લાું પચાસ વષશમાું થયેલી મોટામાું
મોટી શોધ હુ ું બાલતશક્ષિશાસ્ત્રની ગણુ ું છું.મારી અફર શ્રદ્ધા છે કે, જો માિસજાિને મુક્તિનો અનુભવ લેવો
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હશે, િો આ શોધ પાસે આવવુ ું પડશે. તયારે જ શાુંતિનુ ું ક્ષેત્ર તવસ્િરશે, તયારે જ મુક્તિનુ ું સાચુ ું પ્રભાિ
ઊઘડશે.
આનો અથશ હુ ું એવો લગીરે નથી કરિો કે શાુંતિ માટેના રાજકીય કે આતથિક પ્રયતનોની હકિંમિ ઓછી છે .
એવા પ્રયતનો આપિા અણભનુંદનને પાત્ર છે જ, કારિકે સારુું જીવન પિ જીવન હોય િો જ શક્ છે , પિ
હુ ું ધ્યાન િો િે િરફ દોરવા માગુું છું કે Fences are needed for garden but fences can not create flowers.
બગીચા માટે વાડની જરૂર છે જ, પિ વાડ ફૂલોને જન્મ આપી શતિી નથી િેમ વ્યવસ્થા જરૂરી હોવા છિાુંયે
િે આપોઆપ મુક્તિનો અનુભવ કરાવી શકિી નથી. યુનેસ્કોના ખિપત્રની પ્રસ્િાવનામાું કહ્ુું છે િેમ યુદ્ધ
પહેલાું માિસોના હ્રદયમાું શરૂ થાય છે ને તયાું જ િેને ડામવુ ું જોઈએ. વ્યક્તિઓના હ્રદયમાું જ પહરવિશન
કરવાની રીિે માિસજાિ જમાનાઓથી શોધિી આવી છે . કારિ કે વ્યક્તિ પોિે આક્રમિ ન કરે , કે આક્રમક
ન હોય િો િોપો જાિે કાુંઇ ફૂટવા માુંડિી નથી. સ્વયુંસચ
ું ાણલિ તમસાઈલ્સનુ ું પિ કોઇએ બટન દબાવવુ ું પડે
છે . િે આપોઆપ ઊડિાું નથી.
કોરી જમીનમાું પડેલ તિખારો આપોઆપ ઓલવાઈ જાય છે . પિ ઘાસવાળી ભોંયમાું જો પડે િો જરૂર
દાવાનળ લાગે છે .
તિખારો ન પડે િે એક સાવચેિી. ને તિખારો પડે િોપિ આગ ન લાગે. આપમેળે બુઝાઇ જાય િે બીજી
સાવચેિી. બાળકેળવિીનુ ું શાસ્ત્ર આ બીજા પ્રકારનુ ું કામ કરે છે .એટલે જ હુ ું ઘિી વાર બાળકેળવિીમાું કામ
કરનારાઓને શાુંતિસૈતનકો કહુ ું છું. શાુંતિ સ્થાપવાનુ ું કામ માત્ર આઇઝનહોવર, ક્રુશ્ચેવ કે તવનોબાજી જ નથી
કરિા. પિ રાનીપરજનાું ઝુંપડાુંઓ વચ્ચે બાલવાડી ચલાવનાર ગ્રામસેતવકા પિ કરી રહેલ છે , કારિ કે િે
પોિાની સુંભાળમાું મુકાયેલ ભ ૂલકાુંઓમાું આક્રમક વ ૃતત્તનાું બીજ ન રહે િેવી હહકમિથી કામ કરી રહેલ છે .
િેનો ફોટો કે નામ છાપામાું આવિાું નથી, િેથી િેન ુ ું કામ ઓછા મહતતવનુ ું નથી. ઝાડનાું મ ૂણળયાું હુંમેશાું
અંધારામાું જ રહે છે , પિ વ ૃક્ષને િે જ પોષિ આપે છે , ને િે જ વ ૃક્ષનો આધાર બને છે .
લડાઇના પડઘમ વાગે કે િરિ જ આક્રમકને સુંખ્યાબુંધ સૈતનકો મળી રહે છે , િે શા કારિે? ઘાસનાું સ ૂક્ષ્મ
બીજો તયાું ધરિીમાું જ હિાું, વરસાદ પડિાું િે બીજો ફૂટી નીકળ્યાું. આક્રમક વ ૃતત્તનાું બીજો તયાું ણચત્તની
ૂ ઘડી મળિાું ફૂટી નીકળ્યાું. સુંસ્કૃતિ, તવવેક, સારાસારવ ૃતત્ત કશુ ું તયાું કામ ન
ભ ૂતમમાું વેરાયેલાું જ હિાું. અનુકળ
આવ્યુ.ું
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બાલતશક્ષિ અને બાલમાનસશાસ્ત્ર એમ કહે છે કે આક્રમક વ ૃતત્ત કાુંઇ બાળકોમાું પહેલેથી નથી હોિી,
જજજીતવષા સુંરક્ષિની ઇચ્છા િેને હોય છે . પિ આક્રમિની વ ૃતત્ત િો કુતશક્ષિનુ ું જ પહરિામ છે , ને યોગ્ય
તશક્ષિ િેને રોકી શકે છે . આ યોગ્ય તશક્ષિ એટલે સમયસરનુ ું તશક્ષિ ને પદ્ધતિસરનુ ું તશક્ષિ. બધાું
બાલતશક્ષિકેન્િોમાું આ બુંને વસ્તુઓ જળવાય છે િેવ ુ ું નથી ને િેથી પહરિામ આવતુ ું નથી, પિ િેમાું દોષ
ૂ વાવે નહહને લિિી વખિે જે લિે નહહ િે શુ ું
તવચારનો નથી, પિ વહેવારનો છે . વાવિી વખિે જે ખેડિ
મેળવે? શક્તિ વપરાય િે પ ૂરતુ ું નથી, સમયસર વપરાય િે જરૂરી છે .
જમાનાઓથી સાધુસિ
ું ો શાુંતિનો ઉપદે શ દે િા આવ્યા છે . િેન ુ ું પહરિામ શા સારુ આટલુું ઓછું આવ્યુ ું છે ?
ઈશુ કે ભગવાન િથાગિ, સુંિ ફ્ાુંતસસ, એકનાથ કે તુકારામનાું ચાહરત્ર, જ્ઞાન અને કરુિા અપહરમેય હિાું.
પિ િેમના સુંસગશમાું આવેલામાુંથી મોટા ભાગને િેઓ ણચત્તશાુંતિ આપી શક્ા? ને િેમનાગયા પછી પિ
િેમના ઉપદે શનાું શ્રવિમનનથી કેટલાના જીવિરનુ ું પહરવિશન થયુ?ું એમની મહત્તા અને ગુિવત્તા બુંનેના
પ્રમાિમાું પહરિામ કેટલુ?ું પ્રશ્ન સહેજે શાુંતિથી તવચારવા જેવો છે . મ ૂડીનુ ું વધારે માું વધારે વ્યાજ મળવુ ું
જોઇએ. જ્યાું ઓછું વ્યાજ મળતુ ું હોય તયાુંની મ ૂડી ખેંચી લઇ જ્યાું વધુ મળે િેમ હોય તયાું મ ૂડી નાખવી
જોઈએ િેમ વ્યવહાર-ડાહ્ા લોકો અવશ્ય કહેવાના, પિ વુંદનીય મહાપુરુષોની ચાહરત્ર અને હહિંમિની મ ૂડીનુ ું
એવુ ું થયુ ું છે ખરુું? શા સારુ ? ગુંગાના અનગશળ જીવનદાયી પ્રવાહમાુંથી મબલક પાક નથી ઊિયો? હુ ું ઉત્તર
આપવાનુ ું સાહસ કરુું? આ મહાપુરુષોએ પોિાનો ઉપદે શ પ્રૌઢોને આપ્યો છે . િેમિે પોિાનુ ું કાયશક્ષત્ર
ે પ્રૌઢપહરવિશન ગણયુ ું હતુ.ું
મહાભારિમાું ભગવાન વ્યાસે એક માતમિક પ્રસુંગ મ ૂક્ો છે , દુયોધનને એક વાર તવદૂ ર સમજાવે છે કે ભાઇભાઇના યુદ્ધનુ ું પહરિામ કેવ ુ ું ભયુંકર આવે. દુયોધન એ બધુ ું સાુંભળીને કહે છે જાનાતમ ધમું ન ચ મે પ્રવ ૃતત્ત:,
જાનાતમ અધમશ ન ચ મે તનવ ૃતત્ત: (ધમશ શુ ું છે િે હુ ું જાણુ ું છું. મારાથી પળાિો નથી અને અધમશ શુ ું છે િે પિ
હુ ું જાણુ ું છું, પિ મારાથી િેમાું પાછું ફરાતુ ું નથી.) સાધારિ સૌની ઓછે -વત્તે અંશે આવી દશા હોય છે .
આપિે દુયોધનની નાનીમોટી આવ ૃતત્તઓ છીએ, કારિકે જ્ઞાન પછીથી આવે છે . આદિો, લાગિીનાું વલિ
બાળપિમાું પડી ચ ૂક્ાું હોય છે . આથી ઉપદે શ આપિને એક બાજુ ખેંચે છે અને આદિો, લાગિીઓ બીજી
બાજુ. આ ગજગ્રાહમાું થોડાક સદ્ ભાગીઓને બાદ કરીએ, િો બાળપિની આદિો અને લાગિીઓ જીિે છે .
આ પ ૂજ્ય અને પ્રિમ્ય મહાપુરુષો પ્રતયે પ ૂરો આદર રાખીને પિ એમ કહી શકાય કે એમિે આની શરૂઆિ
કરવી જોઇએ તયાુંથી નો’િી કરી. એટલે િેમના પ્રયતનનુ6 પહરિામ ઓછું આવ્યુ ું છે , ને ધમશસસ્ું થા જ્યાું સુધી
પ્રૌઢોમાું કામ કરશે તયાું સુધી ધમશ દૃઢમ ૂળ ને સ્વાભાતવક થવાનો નથી.
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બાલતશક્ષિનુ ું બીજુ ું તવધાન એ છે કે આક્રમક વ ૃતત્તનાું મ ૂળ બાલ્યાવસ્થામાું થયેલ નૈરાશ્યના અનુભવમાું છે .
બાળકોને અપમાન અને તનરાશાના જે અનુભવો આપિા ઘરમાું, શેરીઓમાું ને શાળામાું થાય છે િે બાળકો
ભ ૂલી નથી જિાું. પિ િેમના ણચત્તના ચોપડામાું િેઓ િે સમાજને ખાિે ઉધારી રાખે છે . મોટુું િથાું જ િે
ચોપડો ખોલે છે ને પોિાનુ ું લેણ ુ ું સમાજ પાસેથી એક યા બીજી રીિે વસ ૂલ કરે છે . બધા સમાન છે એમ
આપિે કહીએ, પિ બાળકે નાનપિમાું અપમાન, હીિપિભયાશ અનુભવ કયાશ હોય છે એટલે મોટી ઉંમરે િે
કોઇને પીહડિ કયાશ તસવાય રહી શકિો નથી.
સમાજનો ઈતિહાસ એમ કહે છે કે જે સમાજનાું બાળકોને આકરામાું આકરી ક્સ્થતિમાું રખાિાું િે સમાજનાું
બાળકો મોટી ઉંમરે વધારે સ્વછુંદી અને આક્રમક થિાું.
સ્પાટાશની તશસ્િ આકરી હિી-પૈસો તયાું રખાિો નહહ. કલાસાહહતયનુ ું સેવન વેવલાઈ ગિાિી. તયાુંના ખડિલ
સૈતનકોએ જ્યારે બીજા પ્રદે શો જીતયા તયારે પૈસા ને તવલાસમાું સૌથી પહેલાું ડૂબ્યા. એટલે સમાજ બાળકોને જે
ચલિમાું મ ૂલવશે િે જ ચલિમાું બાળક પિ સમાજને ચ ૂકવશે.
બાળકને જેટલી વાર તનરાશાનો અનુભવ આપિે કરાવીએ છીએ િેટલી િેની આતમશ્રદ્ધા ગઇ િે િક આવ્યે
આક્રમક થાય છે , ને િક ન મળે તયાું સુધી અરજદાર રહે છે .
િેને આપિે દબડાવ્યો.રોવડાવ્યો, હીિપિ આપી, િેને થયુ ું કે આનો બદલો કેમ લેવો? પોિાનાથી કોઇ
નાનો મળશે િેને િે દબડાવશે,બીજા દે શ પર આક્રમિનાું નગારાું વાગે તયારે િેમાું ભરિી થઇને દે શસેવાના
તનતમત્તે મનમાું ભરી રાખેલાું અપમાનોની કોઇના પર દાઝ કાઢી પોિાની વડાઇ સાણબિ કરશે.
કિશ ચીિરીને વ્યાસ ભગવાને આપિને આ જ તશખામિ આપી છે . કિશને નાનપિમાું સૌએ અજ્ઞાિકુલશીલ
ગિી તિરસ્કાયો, ભીમે તિરસ્કાયો, િૌપદીએ સ ૂિપુત્ર કહી સભા વચ્ચે તિરસ્કાયો, પિ કિશ બળવાન હિો
એટલે એ સહન કરી બેસી ન રહ્ો; િેિે દુયોધન સાથે ભળી પાુંડવ-કૌરવનુ ું પાટે ચડવા ન દીધુ.ું િૌપદીના
વસ્ત્રહરિમાું, છળકપટથી ભરે લા દ્ય ૂિમાું બધે િેિે સાથ આપ્યો. કિશ મોટો દાનવીર હિો. પોિાનાું
કવચકુુંડલ દાનમાું આપિાું િે અચકાયો ન હિો. શાસ્ત્રોનો પિ જાિકાર છિાુંયે િેિે આવુ ું કેમ કયુું હશે?
નાનપિમાું અપમાનો-તનરાશા વેઠવાું પડેલાું િેનો બદલો લેવા કિે આ બધુ ું કયુ.ું િેને ભિવુ ું હતુ ું િે માટે
ખોટો વેશ લઇને િેિે પરશુરામ પાસે ભિવા જવુ ું પડ્ુ.ું ને તયાું પિ પકડાિાું શાપ મળ્યો; િૌપદી સાથે
પરિવુ ું હતુ ું પિ ભરસભામાું સ ૂિપુત્રને નહહ વરુું કહી િૌપદીએ અપમાતનિ કયો, કૃપાચાયે કુમારોની પરીક્ષા
વખિે ‘તુ ું રાજવુંશનો પુત્ર નથી, િારાું માિાતપિા કોિ?’ કહી હાુંસી કરી, ભીટમ િો િેને કાગડો કહેિા. આમ
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ચારે બાજુ તનરાશા ને અપમાન મળિાું બદલો લેવા િે અધમશને પક્ષે ગયો. આક્રમિ કરનારાઓનુ ું સોગઠુું
બન્યો. હજારો વષશ પર ભગવાન વ્યાસે જે કતવની દૃન્દ્ટટથી જોયુ.ું િે જ બાલતશક્ષિકારોએ આજે વૈજ્ઞાતનક
દૃન્દ્ટટથી શોધ્યુ ું છે .
બાલતશક્ષિશસ્ત્રીઓનુ ું ત્રીજુ ું તવધાન એ છે કે સુંહારવ ૃતત્તનો અવેજ સર્જનવ ૃતત્ત છે . આક્રમિનો ઉપાય
અંિ:ત ૃપ્પ્િ છે . જે સમાજ પોિાનાું બાળકો માટે િેમની વય, િેમની વ ૃતત્ત, લક્ષમાું રાખીને સર્જનકાયશ માટેની
વ્યવસ્થા પોિાની તશક્ષિવ્યવસ્થામાું યોજે છે િેને કોટો, જેલો, લશ્કરોનુ ું ખચશ ઓછું કરવુ ું પડે છે .જ્યાું
આતમસુંયમનથી તયાું પરસુંયમ-પરશાસન લાવવુ ું પડે છે .એટલે જ પ્લેટોએ કહ્ુું કે “જે સમાજ યોગ્ય તશક્ષિ
પાછળ વધારે ખચશ કરે છે િેને લશ્કર પાછળ ઓછું ખચશ કરવુ ું પડે છે .” આ આતમસુંયમ
જેટલો તનગ્રહથી આવે છે ;િેનાથી તવશેષ અંિ:ત ૃપ્પ્િથી આવે છે ; જેને પોિાની પ્રવ ૃતત્ત કઇ િે જડી ગયુ ું છે
િેને બીજાનાું કામમાું દખલ કરવાની; બીજાની ટીકા કરવાની ફુરસદ જ હોિી નથી. ફૂલ પર બેઠેલી
મધમાખીની જેમ િે રસ ચ ૂસવામાું િલ્લીન થઇ જાય છે . આપિામાુંના મોટા ભાગને અંિ:ત ૃપ્પ્િ નથી માટે
બહાર દોડધામ કરીએ છીએ, વસ્તુઓના ગુંજના ગુંજ ખડકીને મોટા થવાનો ખોટો ડોળ કરીએ છીએ, કારિ
અંદર આપણુ ું મન ખાલીખમ હોય છે .
બાળકોએ એ અવસ્થાએ આપિે સ્વયુંસ્ફુહરિ પ્રવ ૃતત્ત કરવા દઈએ િો અંિ:ત ૃપ્પ્િ માટેનો િેમનો માગશ ખુલ્લો
થશે ને બીજાને દખલ કરવાનુ,ું બીજાની ઈષાશ કરવાનુ.ું બીજાને હલકા પાડી મોટા થવાનુ ું ઝેર િેમના
સ્વભાવમાું નહહ પ્રવેશે. આ ઝેર શુ ું આપિા સમાજમાું ઓછું છે ? કોઈક જરાક આગળ વધે િો રાજી થનારા
કેટલા? અને ઈષાશ કરાનારા કેટલા? આવો ઈષાશળુ સમાજ, સમાજ કહી શકાય ખરો? અપમાન ને ઈષાશળુ
વ્યક્તિઓ યુદ્ધની આગ ફેલાવનારાઓને સ ૂકા ઘાસની ગુંજી જેવા ઉપયોગી નીવડે છે .
એટલે મેં અગાઉ કહ્ુું કે બાલતશક્ષિનુ ું કામ એક ધાતમિક કામ છે ને બાલતશક્ષકો શાુંતિસૈતનકો છે . ભલે આવુ ું
કામ કરનારા તશક્ષકો ઝાઝા ન હોય, પિ જેટલા હોય િેટલા ભારે આદરને પાત્ર છે . કારિ કે સમાજના
સ્વાસ્થ્ય ને સુખ માટે િેઓ પાયાનુ ું કામ કરી રહ્ા છે .આપિાું ધન, માલ, આબરૂ, સુખ એ બધાુંને માટે
આપિે વારે વારે શેરબજાર, પોલીસ કે અદાલિ િરફ જોઇએ છીએ. િેને બદલે જો આપિે બાલમુંહદરો િરફ
જોિા, બાલમુંહદરો પાસેથી મદદ માગિા થઈએ, િો સુંભવ છે કે આપિી આશા વહેલી સફળ બને. કારિકે
ધનનુ ું ધન આખરે િો આપિાું સુશીલ સુંિાનો છે અને િેમને સુશીલ બનાવવાની મોટામાું મોટી શક્િા
યોગ્ય બાલતશક્ષિમાું છે .
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પિ આનો અથશ કોઇ મા-બાપ એવો ન કરી બેસે કે બાલમુંહદરોમાું બાળકોને મોકલ્યાું એટલે િેમની
જવાબદારી પ ૂરી થઈ. જે માબાપ પોિાના ધનના ધનને સુરણક્ષિ રાખવા માગિાું હોય િેમને બાલમુંહદર
મદદ કરી શકે છે , પિ િેમની જવાબદારી જિી નથી. કારિકે બાળક તશક્ષિ-સુંસ્થામાું આખરે કેટલાક
કલાક રહેશે? ચારથી પાુંચ કલાક, બાકીના ઓગિીસ-વીસ કલાક િો િે ઘરમાું જ રહેત ુ ું હોય છે . ઘર કે
શાળા વચ્ચે મેળ ન હોય, તવસુંવાદ હોય િો શાળા જે કાુંઇ પોિાના સમય દરતમયાન ચિે િે ઘરના સમય
દરતમયાન પડે.
અમદાવાદ બુંધાયુ ું તયારની વાિ છે . અહમદશાહ બાદશાહે અમદાવાદ ફરિો હકલ્લો બાુંધવા માુંડયો. આખો
હદવસ ચિિરનુ ું કામ ચાલે, રાિ થાય, સવાર પડે ને જુએ િો ચિેલ ુું ત ૂટી પડ્ુું હોય. ઘિા હદવસ આમ
ચાલ્યુ.ું બાદશાહને આનો ભેદ સ ૂઝે નહહ. કોઈકે કહ્ુું કે માિેકનાથ બાવાની જગ્યા આ હકલ્લામાું આવી જાય
છે . િે કાુંઇક જાદુ કરિો હશે. હાલના માિેકચોક આગળ માિેકનાથ બાવાની જગ્યા. બાદશાહ િેની પાસે
ગયો. હકલ્લો કેમ ત ૂટી પડે છે િેન ુ ું કારિ પગે લાગીને પ ૂછ્ુ.ું માિેકનાથે પોિાની સાળ બિાવી. હદવસે
િેના પર સાદડી વિિો. બાદશાહને કહે, “હદવસે આ સાદડી વણુ ું છું ને રાત્રે િેને પાછી ઉકેલી નાખુું છું
એટલે િારો હકલ્લો પડી જાય છે .” બાદશાહે િેને સમજાવ્યો. માિેકચોક નામ આપ્યુ.ું તયાર પછી હકલ્લો
પડિો બુંધ થયો.
આપિે બધાું માબાપ માિેકનાથ બાવા જેવાું છીએ. માબાપ નહહ સમજે િો બાલમુંહદર કે શાળાનુ ું કામ
ચાલવાનુ ું નથી. એટલે હુ ું િો હાથ જોડી તવનવુ ું છું કે આ િમારુું કામ અમે કરીએ છીએ. રાત્રે સાદડી
વીંખવાનુ ું કામ થુંભાવો ને મજબ ૂિ અને તવશાળ હ્રદયનો હકલ્લો બાુંધવાનુ ું કામ શરૂ કયુું છે િેમાું મદદગાર
થાઓ. બાળકને જે વિાશવ બાલમુંહદરમાું મળિો હોય, જે તશક્ષિ સુંસ્કાર, સગવડો તયાું અપાિાું હોય િેનાથી
જુદુું ઘરમાું ન અપાય િે જુઓ. કારિકે બાળકો આખરે િમારાું છે . િે િમારી સાથે વધારે રહે છે .
સાચી વાિ િો એ છે કે બાળકોને િમે ચાહો છો િેટલુું અમે-તશક્ષકો ચાહી શકવાનાું નથી. િમારુું એક વેિ કે
એકાદ વિશન બાળક પર જેટલી અસર કરશે, અમારાું વેિ નહહ કરે . એટલે જ ઉપતનષદના ઋતષએ કહ્ુું કે
એક તપિા દસ આચાયશની બરાબર છે ને એક માિા િો સો આચાયશની િોલે છે . આ તશક્ષિમાું પડેલા તશક્ષકો
પિ એ સમજી લે. િેમનુ ું કામ માત્ર બાળકોને ત્રિ કલાક ભિાવવાથી આજે પિી જતુ ું નથી. માબાપોનો
સહકાર મેળવવો અને િેમનુ ું દૃન્દ્ટટપહરવિશન કરવુ ું િે પિ િેમના કામનો ભાગ છે . િેઓ જ્યાું સુધી આને
પોિાના કામનો ભાગ નહહ ગિે તયાું સુધી દળી દળીને ઢાુંકિીમાું ઉઘરાવવાનુ ું જ રહેશે, કારિ કે હક
ુ મનુ ું
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આખરી પાનુ ું િો માબાપના હાથમાું જ છે િે પાનુ ું િેમની િરફેિમાું ન પડે િો િેમની જીિેલી બાજી હારમાું
ફેરવાઇ જિાું વાર નહહ લાગે.
વાલીઓને પિ થોડુું કહીને હુ ું મારુું કહેવાનુ ું પ ૂરુું કરીશ. િેઓ તવચારે કે િેમનુ ું ને સમાજનુ ું મહતતવનુ ું કામ
કરવાવાળા તશક્ષકોને સમાજ યોગ્ય સન્માન, પ ૂરતુ ું વેિન આપે છે , કે િેમને પોિે રોકેલા વાિોિરો ગિે છે ?
વાિોિરો આપિે સૌ છીએ પિ િે શામળશા શેઠના. અંદર અંદર િો આપિે સૌ ભાઇઓ જ છીએ. સમાજને
સ્વસ્થ, સુખી, શીલવાન, અનાક્રમક બનાવવા માટે આપિે સૌ આપિી રુણચ મુજબનુ ું કામ નોખી નોખી
હદશામાુંથી કરીએ છીએ. જુદા જુદા મોરચે લડનારા સૈતનકો આખરે એક જ સૈન્યના તસપાહી છે . િેમ આપિે
આ પ ૃથ્વી પર ન્યાય, સ્વિુંત્રિા ને સમિા પર રચાયેલા ભ ૂિલનુ ું સ્વગશ રચવાનો પુરુષાથશ સૈકાઓથી કરી
રહ્ા છીએ, જેને કોઈએ રામરાજ્ય કહ્ુ,ું કોઈએ પ ૃથ્વી પરનુ ું વૈકુુંઠ કહ્ુ.ું પિ માનવજાતિની એ અદમ્ય
ઝુંખના રહી છે કે સ્વગશ પ ૃથ્વી પર રચવુ.ું આ ઝુંખનાને પ ૂરી કરવા બાલતશક્ષિમાું પડેલાુંઓ પોિાને મોરચે
કામ કરી રહ્ાું છે . િેઓ તનરાુંિે ને ઉતસાહથી પોિાના સ્થાનને ચોંટી રહે િે માટે િેમને પ ૂરતુ ું વેિન મળ્યા
કરે િે જોવાની શાિા સમાજની ફરજ છે .
કહે છે કે ગુજરાિીઓ વેપારીઓ છે . િેમને સુંસ્કૃતિ કરિાું પૈસાની વધારે પડી છે . હુ ું િેમ નથી માનિો.
ગુજરાિ જરૂર વ્યવહારચતુર છે , પૈસો વેડફી નાખવાનુ ું િેને પસુંદ નથી. પિ વાજબી પ્રવ ૃતત્ત પાછળ પૈસો
આપિાું, પ્રતિટઠા આપિાું ગુજરાિ કદી અચકાતુ ું નથી. નહહિર દે લવાડાની અપ્રતિમ કલા ગુજરાિમાું કેમ
ઊિરે ? કહે છે કે વસ્તુપાલ ને િેજપાલ કારીગરોને આરસની રજ બરાબર સોનુ ું ને રૂપુ ું આપિા ને એથીયે
તવશેષ િો વસ્તુપાલ ને િેજપાલની પતનીઓ આ કારીગરોને હફ
ું ૂ ાળુું ભોજન ને ગરમ પીણુ ું મળે િેની જાિે
સુંભાળ લેિી. આવા કલાકારોને િેમનો આવો આદર ને આવુ ું મ ૂલ્ય કુંઇ એકાએક નહહ ઊભાું થયાું હોય !
કલા િથા િેની કદરની શક્તિ વખિ માગે છે . કલા પેઢીની પેઢી સુધી સચવાઇ હશે ને પેઢીની પેઢી સુધી
કલાનાું માન-સન્માન થયાું હશે. એટલે હુ ું નથી ધારિો કે ગુજરાિ સાચી કલાનુ ું સન્માન કરવામાું જરાય
ઊણુ ું ઊિરે . પિ હા, સાચી કલા જોઇએ, નકલી માલથી છે િરાય િેવ ુ ું ગુજરાિ જરૂર નથી.
ને જીવનઘડિર િે મોટામાું મોટી કલા છે . આરસમાું મ ૂતિિઓ કુંડારવા કરિાુંય િે મહતતવનુ ું ને અઘરુું કામ છે .
બાલતશક્ષિ એ કલાની ઉપાસના છે . એની ઉપાસના આપિે સૌ તશક્ષકો, વાલીઓ ને તવદ્યાથીઓ સાથે
મળીને કરીએ.
(હહન્દુ વોલેન્દ્ન્ટયર કોર યોજજિ પ ૂવશ આહફ્કા બાલતશક્ષિ સુંમેલનના પ્રમુખપદે થી આપેલ વ્યાખ્યાન. િા.
25-8-1960)
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વ્યાખ્યાન ત્રીજુ ાં. વશક્ષણના બે પાયા
આપિી શાળાઓમાું આજેય તવષયતશક્ષિની બોલબાલા છે . આ તવદ્યાથી હોતશયાર કે ઠોઠ એમ કોઈ કહે િેનો
અથશ આપિે એવો જ કરિા હોઈએ છીએ કે ઈતિહાસ-ભ ૂગોળમાું હોતશયાર અથવા ઠોઠ છે . આપિે જો િે
વખિે પહેલ ુું સમજીએ કે તવદ્યાથી પોિે ઠોઠ કે હોંતશયાર નથી, પિ ફતિ ઈતિહાસ કે ભ ૂગોળમાું જ િે
હોંતશયાર કે ઠોઠ છે િો આપણુ ું બાળક તવશેન ુ ું માપ સતયથી વધારે નજીક આવે.
મારી સાથે અમરશી કરીને એક છોકરો ભિિો હિો. વગશમાું કાુંઇ આવડે નહહ િેને અમે સૌ ઠોઠડો કહેિા. િે
વખિે એવો હરવાજ હિો કે કોઈ તવદ્યાથીને તશક્ષક પ્રશ્ન પ ૂછે , િેને ન આવડે ને િે પછી જેને આવડે િે પહેલા
તવદ્યાથીને ધોલ મારીને આગળ જાય. આ ભડું ૂ ા હરવાજ પ્રમાિે મેં પિ અમરશીને ધોલો મારી હિી. િે પિ
સાચે જ ઠોઠ માનીને ધોલો સહી લેિો.
ૂ નો છોકરો ને પાછો ભિવામાું ઠોઠ એટલે પાુંચમા ધોરિથી જ િે ઊઠી ગયેલો.
ખેડિ
ઘિાું વષો પછી હુ ું ફરી મારે ગામ ગયેલો. ગામને મન િો એ ગાળામાું હુ ું ઘિો આગળ વધી ગયેલો. એ
સાુંજે અમરશી મારી પાસે આવીને કહે: “મારે તયાું જમવા આવશો? ”
સાુંજે જમવા ગયો. વાળુ કરિાું કરિાું િેિે કહ્ુ:ું “ભગવાનની મારા પર મહેર છે , ભાઇએ ભાગ પાડયા તયારે
મારે ભાગે વીસ વીઘા જમીનને એક બળદ આવેલ. પહેલાું િો ગાડુું ચલાવિાું મુશ્કેલી પડી; પિ ધીમે ધીમે
મહેનિ અને કરકસર કરી નવી જમીન લીધી; કૂવો બુંધાવ્યો, ઘર પિ બે સાલ પહેલાું જ ચિાવ્યુ.ું આજ
મારી પાસે પચાસ વીઘા જમીન છે . બે જોડી બળદ છે .” બહુ જસ્વાભાતવકિાથી કશીય બડાશ તવના એક
નરવા આતમસુંિોષથી અમરશી આ વાિ કરિો હિો ને મારા અંિરમાું ચિચિાટી થિી હિી. “આ
અમરશીને અમે ઠોઠ કહેિા હિા? નાઈલ નદીના મુખ પર ક્ુ ું શહેર આવ્યુ ું કે દહરયાઈ પવનો ક્ાુંથી છૂટે ને
ક્ારે છૂટે એ નહહ જાિવા માટે િમાચા મારિા હિા? ” નાઈલ નદીનુ ું મુખ નહહ જાિવાથી િેનો ઘરસુંસાર
કઈ જગ્યાએ અટકી પડયો? ને ધારો કે મને જ એક બળદ અને વીસ વીઘા જમીન આપ્યાું હોય િો હુ ું
િેમાુંથી મારુું ગુજરાન કાઢી આવી વાડી, ઘર વગેરે બાુંધી શકિ ખરો? હુ ું િો ભ ૂખે મરી ગયો હોિ. દુ:ખી
દુ:ખી િો જરૂર થાિ. કોની પ્રાિશક્તિ ચહડયાિી? મારી કે અમરશીની? સમાજને મારા જેવાની વધુ જરૂર છે
કે અમરશી જેવાની?
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િો પછી હોતશયાર અને ઠોઠનો આપિો ગજ કઈ રીિે યોગ્ય ગિાય? કહે છે કે ઇન્ગલૅન્ડમાું સાુંજના
ભોજનસમારું ભમાું કોઈ કાળાું કોટપાટલ ૂન પહેરીને ન જાય િો બહુ અસુંસ્કારી કહેવાય ને જોનારના નાકનાું
ટેરવાું ચડી જાય. સુંસ્કાહરિાનો િેમનો ગજ કાળાું કોટપાટલ ૂન પર રચાયેલો છે . પિ વસ્તુિ: સુંસ્કાહરિા,
માિસાઈ કે પ્રાિશક્તિને કાળાું કોટપાટલ ૂન સાથે કશો સુંબધ
ું નથી.
જીવનના તનભાવ, વ ૃદ્ધદ્ધ ને સતતવસુંશદ્ધુ દ્ધ માટે કઈ વસ્તુઓની વધારે જરૂર છે િેની આપિને સાફ સમજિ
નથી. આથી આપિે ઘિી વાર નાનાને મોટુું અને મોટાને નાનુ ું રૂપ આપીએ છીએ. તવદ્યાથી ગણિિમાું
નાપાસ થાય િેથી િે જીવિરમાું નાપાસ થયો નથી િે વાિ આપિે ક્ારે સમજીશુ?ું
વસ્તુિ: તવષયો િે સાધન છે , પિ સાધનનુ ું મહતતવ વાપરનાર પર આધાહરિ છે . દૂ રબીન ઘણુ ું સારુું સાધન
છે , પિ જેને આંખ જ ન હોય કે આંખે ઝામર હોય, ફૂલુું હોય િેને ગમે િેવ ુ ું કીમિી દૂ રબીન ભેટ આપીએ
િેથી શો ફાયદો થાય? િેના પ્રતયેનો પ્રેમ િો િેને ઝામર પહેલાું ઉિરાવીને જ બિાવી શકીએ.
પિ જ્યાું સુધી આપિે આંખને બદલે દૂ રબીનને જ અગતયનુ ું ગણયા કરીએ તયાું સુધી આપિને સાચો રસ્િો
કેમ સ ૂઝે? સાધનની તનિંદા નથી કરિો, પિ વાપરનાર કરિાું િે ગૌિ છે , િેટલુું જ હુ ું કહેવા માગુું છું.
તવષયતશક્ષિે આજે તવદ્યાથીને હડસેલી દીધો છે . એટલુું જ નહહ, તવદ્યાથી, િેનાું માબાપ, તશક્ષિનુ ું જગિ-સૌ
પર િેિે સવારી કરી છે . “Things are in the saddle” વસ્તુ સવાર થઈ છે . માિસ નહહ.
સહેજે િમને થશે કે િો મહતતવનુ ું શુ ું છે ? હુ ું માનુ ું છું કે તવદ્યાથીનુ ું આરોગ્ય મહતતવનુ ું છે , તવદ્યાથીનો
આતમતવશ્વાસ મહતતવનો છે . આરોગ્ય, આતમતવશ્વાસ ને આતમત ૃપ્પ્િ માટેનાું આ બધાું સાધનો છે . જે પ્રજાએ
આને ગૌિ ગિી છગહડયા કૌંસ કે ભાગ્યાગુણયાને મહતતવ આપ્યુ ું િે પ્રજા શારીહરક અને માનતસક
બદહજમીનો ભોગ થયા તવના રહેિી નથી; ને આપિી કેળવિીનુ ું પહરિામ આ તસવાય શુ ું છે ? કોઈ કોઈ
વાર િો થાય છે કે જે કેળવિીનો ઝપાટાભેર આપિે ફેલાવો કરી રહ્ા છીએ િે ખરે ખર રાટરના લાભમાું છે ?
પહેલાું કઈ કેળવિી ફેલાવવા જેવી છે િે જરાક શાુંતિથી સમજો ને પછી ફેલાવો કરો િે ઈટટ નથી?
િમે તવદ્યાથીઓની સુંખ્યા વધારો કે ન વધારો પિ જે તવદ્યાથીઓમાું આતમસુંિોષ અને આતમત ૃપ્પ્િ નથી િે
વહેલો કે મોડો આક્રમક થાય છે . જેને અંદરથી સુખ કે સુંિોષ નથી, િે જો તનબશળ હોય િો બળીજળીને બેસી
રહે છે , તનિંદા કરે છે : પિ બળવાન હોય િો બીજાને બાળે જાળે છે . દુતનયાભરનાું આક્રમિો અંિ:ત ૃપ્પ્િ
તવનાનાું દે ખાયાું છે . એટલે આતમતવશ્વાસની જોડે જ આતમત ૃપ્પ્િની યોજના થવી જોઈએ.
આ આતમતવશ્વાસ કેમ વધે? જીવનનુ ું પ્રાિબળ કેમ તવકસે?
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એની બે જ ચાવી છે : બાળકને અપમાન અને તનરાશા ન મળવાું જોઇએ. આપિે બાળકોને ચાહી શકીએ િો
સારુું પિ ન ચાહી શકીએ િોપિ િેને અપમાતનિ ન કરીએ. “તુ ું શુ ું સમજે? કુુંભાર કરિાું ગધેડાું ડાહ્ાું” આવાું વાક્ો બાળકોના હ્રદય પર જે અસર મ ૂકી જાય છે િે ડામ જેવી છે . ડામ કદી ભસ
ું ૂ ાિા નથી.
જ્યારે જ્યારે બાળકોને અપમાતનિ કરીએ છીએ કે તનરાશાનો અનુભવ કરાવીએ છીએ, તયારે િેના
આતમતવશ્વાસની એક એક ઈંટ ખેરવીએ છીએ. જીવનનો પાયો આતમતવશ્વાસ છે . િે તવનાનો માિસ કે િે
તવનાની પ્રજા હવા તવનાના ફૂટબૉલ જેવાું છે .
બાળકો જે વાિ કરે છે િે બધી આપિી કક્ષાએ સાચી કે ઉત્તમ જ હોય િેવ ુ ું નથી; બાળકો જે ણચત્રો દોરી
આવે, રમકડાું બનાવે િે કોઇ સરસ ણચત્ર કે તશલ્પ નથી હોિાું; પિ િેની કક્ષાએ િો િે સરસ જ હોય છે .
સરસ એટલે રસપ ૂિશ હોય છે . એિે જે લીટી િાિી આકૃતિ કરી હોય છે િેમાું િેને જે આનુંદ આવ્યો હોય છે ,
િે રતવભાઇ રાવળને ઉત્તમ ણચત્ર ચીિરિાું આવે િેટલો જ હોય છે .
આપિે જ્યારે િેને તનિંદીએ છીએ તયારે િે છોભીલો પડી જાય. ફરી િે પ્રવ ૃતત્ત હાથમાું લેિાું સુંકોચ પામે કે
ડરે , ને આવા બેચાર હકસ્સા પછી િે િેનો આતમતવશ્વાસ ખોઈ બેસે.
=====================================
કતવિામાું ભલે સારુું લાગે કે નાના નાના સો તવજયો કરિાું એક મહાન પરાજય ગૌરવવુંિો છે , પિ
તશક્ષિમાું એક મહાન પરાજય કરિાું સો નાના તવજયો જ મહતતવના છે .
બાળકો ભલે મલોખાુંના ઘોડા બનાવિાું હોય; નથી િે ઘોડા નથી િે ટકવાના, પિ િેમને િે બનાવવા દો,
કારિ કે એ નાનાું નાનાું કામો દ્વારા િેમની આતમશ્રદ્ધાનો બુંધ બુંધાશે જે પછીથી મોટા પ ૂરમાું નહહ ત ૂટે.
નાનાું નાનાું કામો દ્વારા આતમતવશ્વાસ કેળવાય છે . ચોપડીઓ દ્વારા નહહ.
એટલે નઈિાલીમ ને આપિે પાયાની િાલીમ કહી છે . પાયાની િાલીમ એટલે આતમતવશ્વાસના પાયાની
િાલીમ.
રેં હટયો ભલે નાનો હોય, ભલે િેમાુંથી થોડુું સ ૂિર નીકળતુ ું હોય પિ બાળક િેને ઊંચકી શકશે, વીંટશે. આ
બધીહક્રયાઓમાુંથી કાપડ થાય છે . િે સાદી વસ્તુ છે . પિ િે કરિાુંયે િે આતમતવશ્વાસ વધારે છે .િે વધારે
સારી વસ્તુ છે . િે માટે જ આપિને િેની હકિંમિ છે . કાપડ િો મોટા મશીનથી પિ થઇ શકે છે , પિ મશીન
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બાળકની ગતિએ નહહ ચાલે, બાળકને ફેંકી વળોટી િે ચાલ્યુ ું જશે, માલ િેમાુંથી પેદા થાય પિ િે બાળક
માટે હિોતસાહનુ ું સાધન બને છે .
એટલે િમે મ ૂડીવાદી હો કે સમાજવાદી હો, ગાુંધીવાદી હો કે સામ્યવાદી, ગ્રામોદ્યોગ વાદી હો કે યુંત્રવાદીબાળકનો આતમતવશ્વાસ વધારવા માટે િેના હાથમાું િે કાબ ૂ રાખી શકે િેવ ુ ું જ સાધન ને પ્રવ ૃતત્ત આપવાનાું
રહેશે. રેં હટયા કરિાું સારુું સાધન મળવુ ું મુશ્કેલ છે , પિ િે છિાુંયે માનો કે િમારી શાળામાું રેં હટયો નથી િો
િેને શેરીમાું, ઘરમાું કે ખેિરમાું પ્રવ ૃતત્ત કરવા દે જો, ઉત્તેજન આપજો, ઈતિહાસ કે ભ ૂગોળના પાઠમાું આવા
કારિે મોડો પડિો હોય િો િેન ુ ું અપમાન ન કરિા. િમે પ્રવ ૃતત્ત તવનાની તનશાળમાું જે તશક્ષિ આપશો િેના
કરિાું તનશાળ બહારની આવી પ્રવ ૃતત્ત વધારે શૈક્ષણિક થશે.
હવે આતમપ્રવ ૃતત્તનુ ું શુ?ું માિસ જ્યારે મનગમિી પ્રવ ૃતત્તમાું રોકાયેલો હોય છે , તયારે અંદરથી આનુંદના ઘટું ૂ ડા
આવે છે . િેની િોલે રાજાનાું રાજપાટ પિ કોડીનાું લાગે. જેને આતમત ૃપ્પ્િ નથી િે બીજા-ત્રીજા પાછળ ભટકે
છે . સર્જનનો સુંિોષ નથી હોિો. િે સિા દ્વારા રોફ બજાવીને સુંિોષ મેળવવા મથે છે . દુતનયાની
અથડામિનુ ું મ ૂળ એ છે કે હોરસ કાિામાું ગોળ ખટું ૂ ીઓ ભરાવાય છે . આથી કાિાનેય કટિ છે ને ખટું ૂ ીનેય
કટટ. પિ જેને મનગમિી પ્રવ ૃતત્ત મળે છે િેને બાર બાદશાહી મળ્યાનુ ું સુખ મળે છે .
મોટા માિસોને આવુ ું સમાજ પ ૂરુું પાડે તયારે ખરો, પિ શાળામાું બાળકોને આવી મનગમિી પ્રવ ૃતત્ત પ ૂરી
પાડવાનુ ું શા સારુ ન કરી શકીએ? આખરે બાળકોને જોઇતુ ું શુ ું હોય છે ? નાનાું બાળકોને થોડી માટી આપો—
અરે , કૂબા કરવા રે િી આપો, ને થોડા કાગળ આપો, નાનો એવો ફૂલબગ આપો, ને થોડો થોડો ઉતસાહ
આપો. બસ િેને બાર બાદશાહી મળી જશેવ, િેને સ્વૈપ્ચ્છક પ્રવ ૃતત્ત આપવા મથો.
આવી આતમત ૃપ્પ્િ મેળવતુ ું બાળક કોઈના પર રોફ બજાવવા નહહ જાય. આક્રમિનુ ું એક મ ૂણળયુ ું કાપવાનુ ું
ધમશકાયશ આમ અનાયાસે િમારા હાથે થશે, િમે પિ િમારા સ્થાને ઊભા રહી તવશ્વશાુંતિમાું ફાળો આપી
શકશો.
પિ એ તયારે જ બની શકશે જ્યરે તવષયતશક્ષિનુ ું જે વધારે પડતુ ું સ્થાન િમારા મગજમાું છે િે ઓછું થાય
ને સહેતકુ બાલોણચિ પ્રવ ૃતત્તનુ ું મહતતવ િમે સમજો.
આજ િો આપિે કેરીમાું રસ વધારવાને બદલે ગોટલો વધારવાનુ ું પરાક્રમ કરી રહ્ા હોઇએ િેવ ુ ું લાગે છે .
(સોનગઢ અધ્યાપન મુંહદરના તવદ્યાથીઓ સમક્ષ આપેલ ુું વ્યાખ્યાન: લેખકનુ ું પુસ્િક: ‘સવોદય અને
તશક્ષિ’માુંથી સારવીને, આભાર)
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વ્યાખ્યાન ચોથ.ાંુ બાળપણની િેળિણી
બાળપિની કેળવિી માટેન ુ ું ઉત્તમમાું ઉત્તમ પુસ્િક દશમસ્કુંધ છે . પહેલાું િમે જુઓ યશોદા. વ્યાસે નામ જ
યશોદા આપ્યુ.ું યશ આપવાવાળી. યશ િો છોકરાું સારાું થાય િો મળે , ન થાય િો ન જ મળે .
સ્ત્રીનુ ું પહેલ ુું કામ િો પોિાના છોકરાને સારો કરવો એ છે . અમારી લોકભારિીમાું એવો તનયમ છે કે અમે
સ્ત્રીઓને આખા હદવસનુ ું કામ આપિા જ નથી. પહેલેથી તનયમ છે કે અડધા હદવસનુ ું કામ આપવાનુ.ું એ
ઘરકૂકડી થાય એમ અમે ઈચ્છિા નથી. એિે છોકરાું સાચવવાું, પોિાના ધિીને સાચવવો, પોિાનુ ું કામ છે
એ કરવુ.ું એ જો ઉત્તમ કામ ન કરે િો એ સ્ત્રી નથી.
ણક્ષતિમોહન સેન એ મોટા આચાયશ હિા અને ભારિીય સુંસ્કૃતિના એ પારગામી ઋતષ હિા. હોલૅન્ડની એક
ડચ મહહલા એમને મળવા ગઈ. પછી એ ડચ મહહલાએ એમને કહ્ુું કે “હુ ું હહન્દુસ્િાનમાું િો ફરી, પિ સમાજમાું સ્ત્રીઓ ઘિી પાછળ છે . અમારે તયાું બધી સ્ત્રીઓ પુરુષોની હરીફાઇ
કરે છે . જે કાુંઈ કામ પુરુષો કરે િે બધાું એ કરે . એ અવકાશમાું પિ જાય ને એપ્ન્જન ડ્રાઈવર પિ થાય, ને
ઑહફસમાું પિ જાય અને એકેએક હોદ્દાને માટે પોિે કોક્મ્પટ કરે છે .”
ણક્ષતિબાબુ હસીને કહે: “મેડમ, િમારે તયાું બાળકો માટે મને બહુ દયા આવે છે !”
મેડમે કહ્ુ:ું “કેમ એમ કહ્ુ?ું ”
ણક્ષતિબાબુ : “િે એટલા માટે કે િેને બે બાપ થશે. એકેય ‘મા’નહહ હોય—એક કુદરિે આપેલો બાપ ને આ
કૃતત્રમ બાપ બીજો. િમારાું બાળકોનુ ું શુ ું થશે?”
યશોદા ક્ાુંય નોકરી કરવા ગઈ હોય એવુ ું ભાગવિમાું લખ્યુ ું નથી. મૉન્ટેસરીની તનશાળમાું જનારી બાઈઓ
પોિાના ઘરે નોકરડી પાસે છોકરાું ઉછે રાવે છે . િે શુ ું મૉન્ટેસરી ભિી એમ મને થાય છે ! પોિાનાું છોકરાું
નોકરડી પાસે મ ૂકે. 25 રૂતપયાના પગારે અને પોિે તયાું જાય. આ કઈ જાિનો સોદો છે ?
યશોદાએ ભગવાનને સવશસ્વ ગણયા. પોિાનાું બાળકને એમિે બધુ ું જ િોફાન કરવા દીધુ.ું અને ઊલટા
ગોપીઓનાું દૂ ધ, દહીં, માખિ વગેરે... બધુ ું જઈને ઢોળી નાખે, ફોડી નાખે, વાુંદરાઓને ખવડાવી દે —બધુ ું કરે
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ને ફહરયાદ કરવા ગોપીઓ આવે િો કહે કે, “મારો કા’નો એવુ ું ન કરે હોં—ન કરે —ના, ના, કા’નો એ કરે જ
નહહ.”
પેલી ગોપીઓ કહે: “મારુું ઘર િો જુઓ?” પિ એને કા’નાનો દોષ વસિો જ નથી, કારિ કે એને એમ છે કે
બાળક િોફાન ન કરે િો શુ ું ગીિા વાુંચ?
ે શુ ું સમજો છો િમારા મનમાું? બાળક િોફાન ન કરે િો શુ ું કરે એ?
એવુ ું િો થાય એના હાથે કોઈ વાર...!
આ દશમસ્કુંધ મસ્િીનો છે અને બાળકેળવિીના કેટલા મોટા તસદ્ધાુંિો એમાું આપી દીધા છે !
એક વાર ભગવાને માટી ખાધી. એ પ્રસુંગ ભાગવિમાું આવે છે અને બળરામે જઈને ફહરયાદ કરી: “મા, આ
કા’નો માટી ખાય છે !”
મા કહે: “અહીંયાું આવ, માટી ખાય છે ? ઘરમાું દૂ ધ નથી? દહીં નથી? િે માટી ખાવા માુંડયો ?
કા’નો: (બે દાુંિ દાબીને) “અં...હું (હુ ું કાુંઈ માટી ખાિો જ નથી.)”
મા: “મોઢુ ું ખોલ.”
મા પરાિે મોઢુ ું ખોલાવે છે . અને ભાગવિકાર શુ ું કહે છે ? એ જ કહી શકે. બીજા કોઈની શક્તિ નથી. િેિે
મોઢુ ું ખોલાવ્યુ ું િો િેને ચૌદ બ્રહ્ાુંડ દે ખાયાું ! અને પછી ચાલુ પુરાિીઓ કહે કે બ્રહ્ાુંડો ભગવાનમાું હિાું. ને
આ બધી વાિોમાું હુ ું માનિો નથી.
ચૌદ બ્રહ્ાુંડ દે ખાયાું એટલે બાળકની અંદર અમીબાથી માુંડીને મહાતમા ગાુંધી સુધીના અંશો આવેલા છે , િે
ચૌદ બ્રહ્ાુંડ છે . એ શક્તિ બાળકની અંદર તનગ ૂઢ રીિે પડેલી છે અને એ કો’ક યશોદાને દે ખાઈ જાય છે અને
બાકી બધીને દે ખાિી જ નથી ! િેને બાળક િે બાળક જ લાગે છે .
બાળક એ ઈનહેરીટર (વારસદાર) કોના? બાયોલૉજજકલી, સાયકોલૉજીકલી કોઈપિ હહસાબે જુઓ. તવજ્ઞાનનો
તસદ્ધાુંિ છે કે એનજીનો નાશ થિો નથી. એનજીનો નાશ થાય જ નહહ. એનુ ું પહરવિશન થાય છે ! િો આ
કાળોના કાળથી આ એનજી આપિા દ્વારા બહાર આવી છે . િે આવી કઈ જગ્યાએ? ભાગવિના દશમસ્કુંધમાું
કહ્ુું છે કે એ બાળકમાું આવે છે . એની આપિને ખબર નથી પડિી. એનુ ું કારિ આપિાું અજ્ઞાન મા-બાપ,
અજ્ઞાન તશક્ષકો, અજ્ઞાન સમાજ છે !
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એક વાર કૃટિને બાુંધ્યા, જેને ઉખળબુંધન કહે છે . િે ઉખળબુંધનમાું િેના હાથ બાુંધે છે . ને ભગવાન િો
ૂ ુ ું પડ્ુ.ું બીજુ ું મુંગાવ્યુ.ું િે પિ ટુંક
ૂ ુ ું
ભોળા-ડાહ્ા છોકરાની જેમ ઊભા રહ્ા. એિે દોરડુું મુંગાવ્યુ.ું િે દોરડુું ટુંક
ૂ ાું પડયાું. આ કેવડો મોટો
પડ્ુ.ું ત્રીજુ ું મુંગાવ્યુ.ું છે વટે ઘરમાું જેટલાું દોરડાું હિાું િે મુંગાવ્યાું પિ િે ટુંક
તસદ્ધાુંિ છે કે, બાળકને િમે નહહ બાુંધી શકો. કૃપા કરીને એ ધુંધો મ ૂકી દો, એ ધુંધો િમારે કરવા જેવો નથી.’
િમે શુ ું બાળકને બાુંધશો? ઓરડામાું હુ ું એને બેસાડીશ. સમજો કે એને પાહટયા સામે બેસાડીશ. ‘જો, પાહટયા
સામે જો, A=B, B=C, A=C,-- પ ૂછીશ. ‘બધુ ું જુએ છે કે નથી જોિો?’ પેલો આમ સામે આંખો કરે અને હુ ું એમ
માનુ ું કે એ ભિવા માુંડયો છે , પિ એ િો એમ તવચાર કરિો હોય કે મારે ના’વા જવુ ું છે .
આ દશમસ્કુંધમાું િો એમ જ કહ્ુું છે કે આવુ ું આયોજન કરિાું જ નહહ — છોકરાુંને બાુંધવાનુ ું ! જીવન પ્રતયે
એક પ્રકારનો આદર—જીવમાત્ર પ્રતયે એક પ્રકારનો આદર હોવો જોઈએ. િે આદર સમસુંવેદનશીલિામાુંથી
આવે છે અને એ ગુિ મા આપે છે . બાપ આપે છે , તમત્રો આપે છે , ઢોર આપે છે , જેની સાથે રમ્યા હોય િે
આપે છે .
અમે બધાું નાનાું હિાું તયારે શેરીમાું કૂિરી તવયાય એટલે અમે બધાું ભેગાું થઈ જઈને એને જોઈએ. કાળુું,
લાલ, કાબરુું કેટલાું એનાું બચ્ચાું આવ્યાું? પછી એને શીરો ખવડાવે છે િો ચાલો આપિે આ કૂિરીને શીરો
ખવડાવીએ. એક ઠીંકરી લઈને અમે જઈએ. ઘેર ઘેર જઈને કહીએ, ‘બાઈ બાઈ કૂિરી તવયાિી, િેલ દો,
ગોળ દો.’ આ એક સુંવેદનશીલિા હિી ! હવે કોિ એમ જાય છે ? કોને પડી છે એવી? કૂિરી ને એનાું
ગલ ૂહડયાું સાથે શુ ું લેવા કે શુ ું દે વા ! તસમેન્ટનાું જગલો
ું
સુંવેદનશીલિાને ગગ
ું ૂ ળાવી નાખે છે ...
અમારે તયાું પ્રાથતમક શાળામાું અમે છોકરાઓને કહીએ કે તુ ું બે ઝાડ ઉછે ર, ખાિર-દવા કર, બે કૂિરાનાું
બચ્ચાુંને ઉછે ર. આ ગાયનાું બચ્ચાુંને રમાડ. આખો હદવસ કાુંઈ કોઈ એ કરતુ ું નથી. પિ એને એટલી િો
ખબર પડે છે , કે મારે પીવુ ું પડે છે એમ વાછરડાુંને પાિી જોઈએ છે . મારે કુંઇ ખાવા જોઈએ, એમ છોડને
ખાિર જોઇએ છે અને એને ખાિર ન મળે િો એ સુકાઈ જાય છે . એને પહેલો ભાવ િો એ જ થાય છે કે
મારા જેવા જ એ પિ ચેિનવુંિ Life છે એટલે એને મારી નાખવાની, ફેંકી દે વાનો કોઈ સવાલ જ નથી.
આ સમસુંવેદનશીલિા િમે કદી ઈંટા-ચ ૂનાનાું મકાનમાું નહહ શીખવી શકો. ઈંટ-ચ ૂનાના મકાનમાું પછી એ
રહેવાનો હોય િો ભલે રહે !
શ્રીકૃટિની ઉંમર હિી 13 વષશની, તયારે કહે છે કે ભગવાન 13મે વષે રાસલીલા રમ્યા હિા અને પુંદરમે વષે
એમિે કુંસને માયો હિો. હવે એકાદ છોકરો િો એવો નીકળે , કુંસને મારવાવાળો ! ક્ાુંથી નીકળે આ ઈંટ-
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ચ ૂનાના મકાનમાુંથી? પુંદરમે વષે એ માિસે કહ્ુું કે હુ ું કુંસને મારી શકુું છું! સૌથી આશ્ચયશની વાિ
દશમસ્કુંધમાું એ છે કે કુંસને માયાશ પછી પોિાનાું માિા-તપિાને છોડાવવા િેઓ કારાગારમાું જાય છે . િેમને
પગે લાગે છે અને દે વકી એને છાિીએ લગાડે છે . ઉગ્રસેન એને એમ કહે છે કે, ‘હવે તુ ું ગાદીએ બેસ.’ તયારે
વસુદેવની સામે જોઈને કહે છે : ‘તપિાજી, અમે અતયાર સુધી ભણયા નથી. અમે નેસડામાું રહ્ા છીએ. તયાું
અમને કોિ ભિાવે? િો અમને ભિવા મોકલો.’
પુંદરમે વષે એ ભિવા જાય છે . સાુંદીપતનને તયાું. એમ કહે છે કે, તયાું 64 કળાઓ 64 હદવસમાું કૃટિ શીખી
ગયા. એ િો બધુ ું કાવ્ય છે , પિ એટલુું િો ખરુું જ કે એ બધુ ું જલદી શીખી ગયા હિા !
બીજી બાજુ આપિે િો ત્રિ વરસનુ ું છોકરુું ન થયુ ું હોય કે િે પહેલાું એને બાલમુંહદરમાું ખોસી દઈએ છીએ.
આજના બાળમુંહદરમાું મુંહદરે ય નથી હોતુ ું અને બાળ પિ નથી હોિાું. એવી અતયારની તનશાળ છે . હવે એ
છોકરુું કેવી રીિે શ્રીકૃટિ થાય એ મને સમજાતુ ું નથી.
આપિે બાળક પર જુલમ કરીએ છીએ. જો િમે ભાગવિની કથામાું ન જાઓ િો મને વાુંધો નથી. પિ
જાઓ િો મહેરબાની કરીને આમાુંથી નીકળી જાઓ. છોકરાુંને છોકરાુંની રીિે જીવવા દો. એ થોડુું મોડુું ભિશે
િો એ વહેલ ુું ભિશે ! આ હુ ું વષોના મારા અનુભવે કહુ ું છું. મારા ઘિા છોકરાઓ 13 વષશની ઉંમરે આવ્યા છે
ભિવા માટે, અને ....M.A. (Economics) થયા છે . એનુ ું કારિ એ છે કે અનુભવ લઈને આવે છે એટલે વાિ
જલદી સમજાઈ જાય છે .
શ્રીકૃટિ એક એવા પુરુષ છે કે જેનો સમુણચિ તવકાસ થયો છે . એને આપિે ફરી ફરીને યાદ કરવા જેવા છે .
પિ એવા શ્રીકૃટિ ‘મા’અથવા ‘તશક્ષક’ બે જ કરી શકે. આ ‘મા’ની વાિ ભાગવિે યશોદામાું કરી નાખી.
(નરસી મોનજી શિાબ્દી વષશ- મુબ
ું ઇમાું આપેલ વ્યાખ્યાન ‘મનુટયતવની કેળવિી’ માુંથી સારવીને સાભાર.)
==================================
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