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�ી ક�ળવણી – કાલ, આજ અને આવતીકાલ

સારાશં

�ી િશ�ણ કાલ, આજ અને આવતીકાલ એટલે ક� �તૂકાળ, વત�માનકાળ અને ભિવ�યકાળનો સમ�વય અને તેમાં �ીઓ�ું યોગદાન.

�ાચીન કાળમાં �ીઓ�ું ઇિતહાસમાં ગૌરવવ� ું �થાન હ� ુ,ં  ૫રં� ુ િવિવઘ આ�મણો તથા પાર�પા�રક �ુ�મનાવટનો ભોગ બનેલી
�ીઓની ��થતી કથળ� ગઇ હતી. વત�માન સમયમાં આ�િુનકતાવાદ, ટ�કનોલો�નો ઉ૫યોગ અને નવા િવચારોમાં �દોલન je�ને
કારણે �ીઓનો િવકાસ શકય બ�યો છે. િપતાની આ�ા�ું પાલન, પિત માટ�ની ફરજો અને વફાદાર� સાથે બાળક માટ�� ું યોગદાન આ
બધાની સાથે આિથ�ક ઉપા�ન કરવામાં પણ સહાય�પ બને છે. િવ�ના ભલે કોઇપણ �થળે પોત� ું આિધપ�ય જમાવ�ે ું હોય પરં� ુ તે
પોતાના ઘર અને પ�રવાર માટ� પણ સભાન છે. મા� મ�હલા �દવસને �દવસે જ નહ� પરં� ુ ૩૬૫ �દવસ મ�હલાઓના ઉ�થાન માટ�ના
કાય��મો ઘડાય છે. �ી િશ�ણ �ારા �ીના �થાનમાં આવ�ે ું પ�રવત�ન આિથ�ક �વાવલબંન તરફ �યાણ, આરો�ય �ધુારણા �ીના
�ય��ત�વનો િવકાસ, સામા�ક �ે�ે �વી�ૃિત, પોતાના હ�ો િવરોધી સભાનતા આ બધાનો ચો�સ �યાલ મેળવી શક� છે. નબળા
િવચારોને �ૂર કર� પોતાના �ય��ત�વને �ઘકારમય �તૂકાળની જ�યાએ ઉjja�જવલ ભિવ�ય માટ� કંડાર�ું જોઇએ.  �ીઓએ
�તૂકાળનાં અ�ભુવોનાં �બર�થી, વત�માનને �યવ��થત કર� ઉ�જવલ ભિવ�ય માટ� િવકાસા�મક પગલાં ભરવા જોઇએ.

��તાવના

યા દ�વી સવ� �તેુ�ુ શ�કત �પેણ સ�ં�થતા
નમ�ત�યૈ નમ�ત�યૈ નમ�ત�યૈ નમો નમઃ

�ીએ શ��ત �વ�પ તથા શ��તનો �ોત છે. કોઇપણ કાય� કરવા માટ� શ��તની જ�ર પડ� છે. �ીએ શ��તનો અ�ટૂ ભડંાર છે અને એમાં
જો િશ�ણ�ું મા�યમ ઉમેર� દઇએ તો �ૂધમાં સાકંર ભળ� ગઇ હોય એ�ું લાગે. એ�ર�ટોટલ �જુબ નાર�ની ઉ�િત ક� અધોગિત પર જ
રા��ની ઉ�િત ક� અધોગિત િનધા��રત છે.

આજનો મારો િવષય છે �ીઓ કાલ, આજ અને આવતીકાલ એટલે ક� �તૂકાળ,વત�માનકાળ અને ભિવ�યકાળનો સમ�વય અને તેમાં
�ીઓ�ું યોગદાન ક��ું હ� ુ,ં છે, અને રહ�શે એની ચચા�.

�ાચીન સમયમાં લોપા��ુા, ગાગ� અને મૈ�ેયી �વી િવ�ુષીઓએ િશ�ણ �ા�ત કર� ઇિતહાસમાં ગૌરવવ� ું �થાન �ા�ત ક�ુ� હ� ું એ
સમયમાં અધા��ગનીની �વ�પ ગણાતી નાર� માટ� કાહ�વા� ું ક� ’’  ય� નાય��� ુ ��ૂય�તે રમ�તે ત� દ�વતા: " શ�કતના �ોત તર�ક�
ગણાતી દર�ક �ીઓને માનની ���ટએ જોવાતી હતી. દ�વી તર�ક� �યો�તી �ીઓ માટ� િશ�ણ માટ� ઘરમાં જ �યવ�થા કરવામાં આવતી
હતી. સાથે સાથે બહ�ન,માતા, ૫�ની તર�ક� પોતાના કત��યો અને ફરજો િનભાવવામાં ૫ણ તે પારંગત હતી, અને � ૫રં૫રા હ� �ઘુી
યથાવત છે. ૫રં� ુ સમય જતાં િવિવઘ આ�મણોને કારણે તથા પાર�પ�રક �ુ�મનાવટનો ભોગ બનેલી �ીઓને �બૂ જ ભોગવવા�ું
આ��ું તેથી તે� ું �ે� ચાર �દવાલો વ�ચે િસિમત થઇ ગ�ું આથી, અબળા બનેલી �ીઓ માટ� �ૂઘપીતી કરવાનો �રવાજ, સતી�થા,
િવધવાઓ માટ�� ું બધંન, દહ�જ�થા, બાળિવવાહ, બ�પુ�ની�વ �વા અનેક �ુ�રવાજો પણ સામેલ થઇ ગયા. આવા �ુ�રવ।જોની સામે
ઝ�મવાની કોિશશ કરનાર� અબળા ��ુષ �ધાન સમાજમાં આિથ�ક, સામા�જક, માનિસક, શાર��રક બધી જ ર�તે ખરા અથ�માં અબળા
બની ગઇ. િશ�ણ મા� �ખુી સ�પ� પ�રવારની ક�યાઓને જ િશ�ણ �ા�ત થ� ું હ� ુ.ં પણ ભિવ�ય તો નસીબને આધાર� જ ઘડા� ુ.ં પણ
રાણી લ�મીબાઇ, અહ�યાબાઇ હોળકર �વી અનેક નાર�ઓએ �હ�મતભેર સામનો કર� ઇિતહ।સમાં પોત।� ું નામ રોશન ક�ુ� હ� ુ.ં પરં� ુ
પોતાના અિધકારો �ા�ત કરવામાં અસમથ� રહ� હોય એવી �ીઓ�ું તેમ�ું ભિવ�ય �ધકારમય બની ગ�ું હ� ુ.ં સમાજમા �ીઓ માટ�
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બધંન�પ કાયદાઓ ઘડાયા. બાળપણમાં પોતના િપતાના બધંનમાં �વુાનીમાં પિતના બધંનમાં અને ��ૃા�થામાં ��ુના બધંનમાં જ
�જ�દગી �રૂ� થઇ જતી. ��ુષોના સમક� ન થઇ �ય એટલા માટ� અને ��ુષો�ું આિધપ�ય જળવાઇ રહ� એ હ��સુર અનેકાનેક કાયદાઓ
ઘડાયા. ગૌ�ર�તો, કડવાચોથના �તો અને ઉપવાસો આ�દ ક� �ના કારણે સારો પિત �ા�ત કર� શકાય, એવી ખોટ� મા�યતાઓ,

લ�નમાં સ�તપદ�નાં સાત વચનો,  ઋ�ચુ�માં પાળવામાં આવતાં િનયમો આ�દ વ��ઓુ �ારા અપા� ું બધંન નાર�ની
માનિસકતા(સાઇકોલો�)ને ��ુષો કરતાં ઓછપનો અ�ભુવ કરાવતી હતી. એ િસવાય �િવક (બાયોલો�કલ) ( Differences ) પણ
અને શાર��રક, માનિસક બધંનની સાથે ધ।િમ�ક બધંન પણ નડ� ું હ� ુ.ં ધ।િમ�કતાના આધાર� ઉભા કર�લાં ષડય�ંમાં કહ�વા� ું ક� �ીઓ
તથા પ�ઓુ આ બનંે માર ખાવાને લાયક છે. આવી ખોટ� મા�યતાઓ તથા �ામક �યાલો વ�ચે �ીઓ જ કચડાઇ ગઇ હતી પરં�,ુ કોઇ
વદે ક� ઉપિનષદમાં આવા �ામક િવચારો ક� ખોટ� મા�યતાઓનો કોઇ ઉ�લેખ નથી.

પ�રવત�ન એ ��ૃિતનો િનયમ છે. પા�ા�ય સ�ં�ૃિતની અસર િવ�ાન તથા ટ�કનોલો�નો ઉપયોગ નવ િવચારો� ું �દોલન આ�દને કરણે
આ� �ીઓએ િવકાસ તરફ �થમ પગ�ું માડં� ું છે. િશ�ણની વાત કર�એ તો રા� રામ મોહનરાયે �ૂના �ુ�રવજોને �ૂર કરવાના �ય�ન
કયા� અને મહા�મા ગાધંીએ �િુનયાદ� િશ�ણમાં ક�યાઓને માટ� મફત િશ�ણ અપાવવાની વાત કર�. �ી િશ�ણ �ારા �ીના �થાનમાં
આવે�ું પ�રવત�ન, આિથ�ક �વાવલબંન તરફ �યાણ, આરો�ય �ધુારણા, �ીના �ય��ત�વનો િવકાસ, સામા�ક �ે�ે �વી�ૃિત, પોતાના
હ�ો િવરોધી સભાનતા આ બધાનો ચો�સ �યાલ મેળવી શક� છે. આજની �ીઓની ��થિત જોઇએ તો હકારા�મક િવકાસ તરફ�ું �યાણ
છે.  આજ િશ�ણના મા�યમ �ારા ક�પના ચાવલા અને �િુનતા િવ�લય�સ�ું ચ�� ઉપર �યાણ એ િવકાસા�મક પા�ું છે.

�ીસશ�કતકરણની નવી િવભાવનાને આધાર� �ીઓ ��ુષોની સમોવડ� બનવા પા� થઇ ગઇ છે. �ૂના ��ઢગત િવચારોને પાર કર�,
બધંનોને તોડ� �વત�ંતનો �ાસ લઇ નાર�ને આખા િવ�ને ��ુીમાં લઇ લેવાની ઝખંના છે. �ાથિમક યો�ય નોકર� મેળવી �વન।
િવકાસની સાથે પ�રવારને પણ આિથ�ક િવકાસ કરવામાં સહાય�પ બને છે. આજના પ�રવશેમાં �ીઓના �વન ધોરણમાં અને તેને
કારણે પ�રવારના રહ�ણી કરણીમાં ધરખમ ફ�રફારો થયા છે. એક સફળ ��ુષની પાછળ એક �ીનો હાથ હોય છે. ‘નાર� � ુ ના હાર�’ એવા
કથન �ારા િસ� કર� શકાય ક� એ�ું કોઇ �ે� નથી ક� �માં નાર�ઓ પોતાના કત��યો અને ફરજો �રૂ� કરવામાં પણ �ીઓ પાછળ રહ�
નથી. િપતાની આ�ા�ું પાલન, પિત માટ�ની ફરજો અને વફાદાર� સાથે બાળક માટ�� ું યોગદાન આ બધાની સાથે આિથ�ક ઉપા�ન
કરવામાં પણ સહાય�પ બને છે. પોતાને આપેલા � કાય�, છે તેને તે િન�ઠા�વૂ�ક િનભાવે છે. તેના સકારા�મક �ય�નો �ારા મા� �વનો
િવકાસ કયા� િસવાય પ�રવારનો, સમાજનો અને સમ� દ�શનો િવકાસ કરવા ત�પર રહ� છે. િવ�ના �ણેૂ �ણેૂ તેણે પોતા�ું નામ રોશન
ક�ુ� હોય છતાં પણ તે પોતાના પ�રવાર અને પ�રવારનાં ��ો માટ� તે સભાન છે. �િતભા પા�ટલ હોય ક� સાિનયા િમઝા� આવા અગ�ણત
નામોથી આપણે વાક�ફ છ�એ, પરં� ુ દર�ક �ીઓ પોતાને અપાયેલી જવાબદાર�ઓને ઉ�મ ર�તે િનભાવવાની કોિશષ કર� છે.

'' ��ૃહણી �હૃમ ઉ�ચતે '' અથા�ત ��ૃહણીથી જ ઘર બને છે. િવ�ના ભલે કોઇપણ �થળે પોતા� ું આિધપ�ય જમાવ�ે ું હોય પરં� ુ તે
પોતાના ઘર અને પ�રવાર માટ� પણ સભાન છે. નાર� એક મહાશ��ત છે. એનામાં �ણુોનો ભડંાર છે. એને ખીલવો તો ક�યાણપથંે
જવાય.  �ુ�હૂલ�િુ�,  લાગણી,  ભાવનાની ભીનાશ,  ઝીણવટ,  સચંય�િુ�,  �વયમ ��રણા,  બાળ સહજ�િૃત આ�દ �ણુોને િશ�ણના
મા�યમ �ારા એવી ર�તે િવકસાવી શકાય ક� તેનો િવકાસ ઉ�વ�ગામી બને.

The hand which rocks the cradle rules on the world એટલે “ � કર �લાવે પાર�ું તે જગ પર શાસન કર�.” છે�લા દસ
વષ�નો અ�યાસ કર�એ તો �યાલ આવે ક� ક�યા ક�ળવણી�ું �માણ વધી ગ�ું છે અને અ�ય રા�યોની સાપે�માં �જુરાતમાં ક�યા
ક�ળવણી�ું �માણ �બૂજ છે. ક�યાઓ�ું િશ�ણ �તર િન�ન છે, એટલે હ� પણ ��ઢગત પર�પરાઓ તથા મા�યતાઓમાં �યાનંા �ામ
િવ�તારો �વી ર�ા છે. દહ�જ�થા, સતી�થાઓ �વા �ુ�રવાજો ઓછેવ�ે �શે હ� પણ છે. ટ�કનોલો�નો િવકાસ આ�િુન�તાનો �ભાવ,

પા�ા�ય સ�ં�ૃિતની અસર હ�ઠળ �ીઓએ ઉ�રો�ર િવકાસ સા�યો છે. સાથે સાથે ��ુષની સમોવડ� બનીને મા� પ�રવારની જ નહ�M
પરં� ુ નોકર�ની જવાબદાર� પણ �ુશળતા�વૂ�ક િનભાવે છે. આ વાત થઇ છે શહ�ર� િવ�તારની પરં�,ુ �ામ િવ�તારોની ક�યાઓને િશ�ણ
આપવા, હ�િશયાર� તથા આવડતનો સમ�વય �થાપવા સાથે જ તેમના �ત�રક �ણુોનો િવકાસ કરવા માટ� ભારત સરકાર ક�ટબ�ધ
બની છે. સા�રતા અ�ભયાન તથા ક�યા ક�ળવણી �વી યોજનાઓ �તગ�ત �ી િશ�ણને એક ન�ું જ �વ�પ �ા�ત થ�ું છે. આિથ�ક
ઉપા�નનાં હ��સુર �હુઉધોગોને પણ િવકસાવવામાં આ�યા છે. મા� મ�હલા �દવસને �દવસે જ નહ� પરં� ુ ૩૬૫ �દવસ મ�હલાઓના
ઉ�થાન માટ�ન કાય��મો ઘડાય છે.

�ી – સશ��તકરણની િવભાવના �તગ�ત અનેક કાય��મો� ું આયોજન કરવામાં આવે છે. �ીમતી તાયા �ઝ�ક�ન અ�સુાર ‘’ ભારતમાં
નાર� ��ુ�તની ���યા ગામડા �ધુી �સારણ પામી છે. �ીિશ�ણ, સામા�ક કાયદા અને આ�િવકાની તકોએ �ીસશ�કતકરણ �ારા
�ીના �થાનમાં ૫�રવત�ન લાવવામાં મહ�વનો ભાગ ભજ�યો છે. સામા�ય �વાહ, વા�ણ�ય�વાહ તથા િવ�ાન�વાહનાં �નાતક ક�
અ��ુનાત�ની �ડ�ી �ા�ત કરવા િસવાય તે હોમસાય�સ ઇ��ટર�યર ડ�કોર�શન,  �વલેર� �ડઝાઇન�ગ,  હોટલ મેનેજમે�ટ,  ફ�શન
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�ડઝાઇન�ગ વગેર� �ે�ોમાં િવકાસ કર� શક� છે. સાથે અ�ભનય, સા�હ�ય, સગંીત, કલા, ��ૃય, રાજનીિત આ�દ�ે�ોમાં પોત�ું યોગદાન
આ��ું છે. પિતને સહકાર આપવામાં અથવા બાળક�ું ભિવ�ય બનાવવા તે હરહમંેશ ત�પર રહ� છે. સાથે જ પોતાના પિત તરફથી તથા
પ�રવારના અ�ય સ�યોનો સાથ મળ� �ય તો એમ કહ�વામાં જરાય વાધંો નથી ક�, ‘’ એક સફળ �ીની સફળતા પાછળ એક ��ુષનો
હાથ હોય છે.’’ �ા.આર.એમ.દાસે ‘ �મુન ઇન મ�ુ એ�ડ હ�ઝ સેવન કોમે�ટ�ટસ� ‘ માં કહ�ુ છે ક�, ‘’ ૫�નીએ સ��ૃ�ઘની દ�વી છે. ૫�ની
િવનાના ઘરમાં �ખુની છોળો ઉડતી હોય તો ૫ણ �યથ� છે.’’ ઘણી બધી �ીઓ િવકાસના પથંે આગળ ચાલી છે. િસ�ાની બે બા�ુ હોય
તેમ ક�ટલીક �ીઓ � �ૂના ��ઢગત િવચારોના વમળમાથંી બહાર આવી નથી તે હ� �ધુી ��ુષનાં હાથની કઠ�તૂળ� બનીને રહ� છે.

એટલે જો આવતી કાલને �ધુારવી હોય તો �ીઓએ યો�ય િનણ�ય લેવો જ પડ� અને તે મા�ને મા� િશ�ણ �ારા જ િસ�ધ થઇ શક� છે.

ભારત એ ધમ� �ધાન દ�શ છે. સ�ં�ૃિત �ધાન દ�શ છે. ધમ� અને સ�ં�ૃિતની આડમાં રહ�ને પોતાનો િવકાસ કરવો એ �ીઓને માટ� શ�
નથી એવા નબળા િવચારોને �ૂર કર� પોતાના �ય�કત�વ ને �ધકારમય �તૂકાળની જ�યાએ ઉ�જવલ ભિવ�ય માટ� કંડાર�ું જોઇએ,

અને ધાિમ��તા અને સ�ં�ૃિતની સાથે ચાલ�ું હોય તો અ�ય દ�શોની ઘાિમ�કતા તથા સ�ં�ુિતના સારા નરસાનો ભેદ પારખતા શીખ�ું પડશ,ે

એટલે ક� � સ��ણુો છે તેનો સરવાળો કરવો અને � �ુ�ુ�ણો છે તેની બાદબાક� કર� પોતાના �વનમાં તેને વણી લેવી તે િશ�ણ �ારા
જ શ� બને છે.

આવતી કાલ માટ� �તૂકાળની �લૂોને �લૂી, વત�માનને �યવ��થત કર�, ભિવ�યને ભાખીને એ માગ� િવકાસ કરવો જોઇએ. એના માટ�
યો�ય માગ�દશ�ન �ા�ત કર�ું પડ�, યો�ય િનણ�યો લેવા પડ�. �વાથ� અને અહકંાર આડબંરને બદલે સ��ણુોનો િવકાસ કરવો જોઇએ.

'અલસ�ય �ુતો િવ�ા' અથા�ત આળ�ઓુને િવ�યા �ાથંી હોય? એટલે ક� આળસ�િૃ� હોય એને �ૂર કર� �ુિનયા સાથે કદમ થી કદમ
િમલાવ�ું જોઇએ. િવકાસમાં બાધા�ુપ બનતી � તે બાબતોને �ૂર કરવી જોઇએ. અડગ મનના માનવીને �હમાલય પણ નડતો નથી. એ
માની લે� ું જોઇએ.

ભારતના ભાિવ સમાજના ઘડતર માટ�, િનમા�ણ માટ� નાર��ું િશ�ણ એક આવ�યક બાબત છે. વ�તીશા�ીય ��ટ�એ આપણે ક�વા ભાિવ
સમાજ�ું િનમા�ણ કરવા ઇ�છ�એ છ�એ તેનો િવચાર કરતાં પહ�લાં �ીઓને લગતી � તે બાબતો લ�માં લેતા �ુ�ંુબ, ધમ�, રાજય, લ�ન,

િશ�ણ, �વા��ય વગેર� �ે�ોમાં �ીની પ�ર��થિત તેમજ �ીના િવચારો, આશા, આ�ોશ િવશનેી �ણકાર� મેળવવી જ�ર� છે.

�ી માટ� સમાનતાનો અથ� એ છે ક�- સમાજમાં તેના અવાજને ��ુષના અવાજ �ટ�MુM જ �ાધા�ય મળે અને તેના િવચાર, વાણીની
અ�ભ�ય��ત શ� બને. �ીઓએ મા� પોતાના ભાિવ માટ� લડવા�ું નથી પરં� ુ તેઓ � સમાજનો ભાગ છે તે સમાજના ભાિવ માટ�
લડવા�ું છે. �ીઓએ રાજક�ય, સામા�જક, આિથ�ક, શ�ૈ�ણક, સા�ં�ૃિતક વગેર� તમામ �ે�ોની ���યામાં ભાગ લેવાનો છે તે બાબતને
�યાનમાં રાખ�ુ.ં  િવ��સત નાર�એ પોતાના �ય��ત�વને ��ુ લઈ જઇને રા���ય સ��ૃ�ના િવકાસમાં ક�ટલો ફાળો આપી શક� તેનો
અ�યાસ કરવો.

ભિવ�યની આગાહ� કર�એ તો � વગેથી �ીઓનો સકારા�મક િવકાસ થઇ ર�ો છે તેનો �વગે હ� વધશે ક�મક�, આ િવકાસ ઉ��ાિંત �વી
સ��ય ���યા છે અને તે િવકાસ � ૃખંલા છે. �ી�ું દર�ક �ે�ોમાં યોગદાન વધી રહ�ું છે, એક �િતભાશાળ� �ીના હ�ઠળ હ�રો �ીઓ
બોધપાઠ શીખી રહ� છે. આ� ૨૧ મી સદ�માં ક���ટૂર, મોબઇલ, સેટ�લાઇટ, ઇ�ટરનેટના કારણે ��યાયન અિતશય સરળ બ��ું છે.

આમ િવકાસ ���યા �ખના પલકારામાં શ� બનતી લાગે છે. મ�હલા �દવસના ઉપ�મે વત�માનપ�ોમાં ૧૦૦ �ટલી �િતભાશાળ�
�ય��ત�વ ધરાવતી �ીઓના નામ તથા તેમના �ે�ોની મા�હતી અપાઇ હતી, પરં� ુ ભિવ�યમાં આ �કડો વધી જશે અને સમય એવો
આવશે ક� ��ુષ અને �ી વ�ચેનો ભેદ � ૂસંાઇ જશ.ે

ઉપસહંાર :

આ પરથી �યાલ મેળવી શકાય છે ક� �ીઓએ �તૂકાળના અ�ભુવોનાં �બર�થી વત�માનને �યવ��થત �વી, ઉ�જવલ ભિવ�ય માટ�
િવકાસા�મક પગલાં ભરવા જોઇએ અને અિવરત ચાલતી િશ�ણ ���યામાં �વના િવકાસ સાથે સમાજનો, દ�શનો, તેમજ િવ�ના િવકાસ
સાથે પોતાના �ભાવશાળ� �ય��ત�વની છાપ છોડ� જવી જોઈએ.
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