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આજ�ું િશ�ણ:ટ��નોલો�નો િવકાસ ક� માનવતાનો �ાસ

સારાશં

આજ�ું િશ�ણ �ું મ��ુયમાં રહ�લા મ��ુય�વને ઉ�ગર કર� ું જોવા મળે છે ખ�ંુ? ક�મક� એમાં આ�માના  િશ�ણનો અભાવ છે. માનવ
શર�રને માર� શકાય છે ૫ણ આ�માને ક� િવચારને માર� શકાતો નથી આમ,  િશ�ણ પાસેની આ૫ણી અપે�ાઓ નાની�નુી નથી.
વા�તિવક િશ�ણ િવ�ાન અને અ�યા�મનો સમ�વય સાઘી આ૫� ું હોય, સ�ં�ૃિત - ��ૃિત સાથે સવંાદ રચી આ૫� ું હોય,યોગ, ઉ�ોગ
અને સહયોગ �વારા સવંદેનાઓના સ�ંકાર�ું િસ�ચન કર� ું હોય,  સારા-  નરસાનો ભેદ શીખવવા સ�ંલેષણ અને િવ�લેષણ કરતાં
શીખવ�ું હોય, ઘસાઇને ઉજળા થવાની સેવાક�ય લાગણીને િવકાસવ�ં ુ કર� ું હોય અને માનવતાને �ગટાવતી અ�કંુપા પેદા કર� ું હોય
એ�ું ટકાઉ િશ�ણ અિનવાય�૫ણે �યોજ�ું ૫ડશે અને તે માટ� કોઇ નો ૫ણ દોષ કા�્ યા િવના આ૫ણે સઘન, �યવહા�ંુ, અસરકારક,

વ�ૈાિનક અને ટકાઉ ઉક�લ શો�યા િવના �ટકો નથી.

��તાવના

આગગાડ� િસસોટ� વગાડવાથી નહ� ૫ણ વરાળમાં સઘંરાયેલી શ�કતથી ચાલે છે.

આ� જયાર� ��યેક �ે�માં િશ�ણ અને તેની ઉ૫યો�ગતા સફળ �રુવાર થતી આવી છે �યાર� આજના �પઘા��મક �ગુમાં િશ�ણ પાયા�ું
અને મોખરા�ું �થાન ઘરાવે છે એવા િશ�ણ�ે�ે વ�ૈાિનક�ગુ,ક���ટુર�ગુ અને ટ�કનોલો��ગુ�ું અવતરણ થ�ુ,ં �ને આ�િુનક�કરણ
અને વ�ૈ�વકરણના બેનર લા�યા છે. તે આ બઘીજ બાબતો આમ જોવા જતા જણાય છે ક� તે ફકત માનવ �વનના �્ લેવર માટ� જ છે.

િશ�ણ �વારા �ણ �કાર �વન �યેકર બને છે. ( ૧ ) ભ�ય ( ર ) ભ� અને ( ૩ ) ભાવ. � અ��ુમે માનવ અવ�થાની �ણ
અવ�થાઓ બાળ૫ણ, �વુાની અને ઘડ૫ણને ઘડ� છે.

(૧) ભ�ય �વન:

િવ�ાથ� અવ�થાએ �ાન �ા�ત કરવાની સવ��ચ અવ�થા છે. �માં �ાથિમક,મા�યિમક અને ઉ�ચિશ�ણથી તેના ઘડતરની ૫��યા શ�
કર� છે. બા�યાવ�થા�ું બી�ુ નામ િશ�ણથી �વન ને ભ�ય બનાવ�ું થાય છે.

(ર) ભ� �વન:

યૌવન માનવ �વનની બી� અવ�થા છે. � િશરમોર છે. ૫રં� ુ અિતસવંદેનશીલ છે. આ સમયમાં મેળવલેા �ાનને ક�ળવવા�ું અને
૫કવવા�ું હોય છે. � બ�ુ ક�ઠન અને જટ�લ છે. તેમાથી ૫સાર થ�ુ,ંટક� રહ�� ું અઘ�ંુ જ�ર છે. ૫રં� ુ અશકય નથી અને એમાં એ િશ�ણ
સાથે સતત રહ� કામ કરતો રહ� �યાર� તેના ડગ ભ� �વન તરફ છે એમ કહ�વાય. �નાથી તે ૫�ર૫કવ બને છે.

(૩) ભાવ �વન:

કોઇ ક� સા�ું જ કહ�ું છે ક� ��ું બચ૫ણ ઘડા�ું તેની �વુાની ક�ળવાઇ અને તે� ું જ ઘડ૫ણ સમ��ું અને �વા�ુ.ં  આ બઘી
અવ�થાઓમાં િશ�ણની અસરકારકતા જવાબદાર છે. �ાન મેળવ�ુ,ં �ાનને ૫કડ�ું અને ૫છ� �ાનની સમજણ આવે તે ભાવ �વન છે.

અને એનાથીજ પોતા�ું અને અ�યો�ું �હત સઘાય છે. આજના ટ��્ નોલો�ના �ગુમાં િશ�ણ સારા ઇજનેરો, વક�લો,

ટ��્ િન�યનો, ડા�કટરો વગેર� બનાવવામાં સફળ રહ�ું છે. જયાર� સારો માણસ બનાવવામાં િન�ફળ રહ��ું જોવા મળે છે. આ�િુનક િશ�ણે
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�મ સો�ડયમ વગર�ું મી�ંુ,ચરબી વગર�ું ઘી,ઝેર વગરનો સા૫ તેમ સવંદેના અને માનવતા વગરના માણસ પેદા કયા� છે! સમ�
િવ�વ માટ� જો કોઇ ૫ડકાર �૫ ��કયા હોય તો તે મ��ુયમાં મ��ુય�વ�ું િન�૫ણ કરવાની છે. � સદંભ� એક ઉ૫દ�શા�મક ઠ�કડ� ૫ણ
આ�દકાળમાં ઉડાવવામાં આવી હતી, �માં એથ�ેસના ડાયો�જિનસ ભર બપોર� હાથમાં ફાનસ લઇને માણસની શોઘ કરવા નીકળ� ૫ડયા
હતા. એ ઉ૫રાતં 'િશ�ણની સોનો�ાફ�'  નામના ��ુતકમાં �િુન ઉદય ૫ણ જણાવે છે ક�: "The heart  of Education is  the

Education of the heart !"

આજના આ�િુનક િશ�ણે �ુિનયા ને ચાર �દવાલની વ�ચે લાવી દ�ઘી છે ૫રં� ુ એ ચાર �દવાલ વ�ચેના ચાર �ય�કતઓ વ�ચે �ણે
�મશાન સમાન વાતાવરણ ઊ�ું ક�ુ� છે. જયાં શર�ર તો હોય છે, આ�મા હોતો નથી બઘા એકબી� સાથે ��ુલા મને પોતાની ર�ૂઆતો
ર�ૂ કર� શકતા નથી વા�તવમા િવિઘસર�ું િશ�ણ ફકત મા�હતીઓ જ આપે છે જયાર� અિવિઘસર�ું િશ�ણ સ�ંકાર - ��ૂયો વગેર� આપે
છે.આથી સમાજ માટ� ઉ૫કારક અિવિઘસર�ું િશ�ણ જ છે. િવિઘસર�ું િશ�ણ �ાનને 'ટા�સફર'  કરવા�ું અને અિવિઘસર�ું િશ�ણ
�ાનને 'જનર�ટ' કરવા�ું કામ કર� છે. આજ�ું િશ�ણ ક�ર�માં રસ�ું �માણ વઘારવા કરતા ગોટલા�ું કદ વઘારના�ુ છે. આજની ઉગતી
પેઢ�માં સામા�ક અને નૈિતક ��ૂયોનો હા=સ થવો એ બાબત ઘણા ગભંીર સામા�ક અને નૈિતક સઘંષ�ને જ�મ આપે છે. તેથી આજના
િશ�ણને ��ૂયલ�ી બનાવ�ુ,ં સભંાળ�ું અને જતન કર�ું એ અ�યતં જ�ર� બ��ું છે. તેથી જ ડો. સવ�૫�લી રાઘા�ૃ�ણને કહ�ું છે ક�,
'સ�યતા�ું િનમા�ણ ય�ંોથી ન�હ, ��ૂયોથી થાય છે.'

આ� ટ��્ નોલો� આ૫ણા �વન ઉ૫ર એટલી સવાર થઇ ગઇ છે ક� આ૫ણે �વનમાથંી સાહ�જકતા ને �વાભાિવકતા �મુાવી દ�ઘી છે.

ટ��્ નોલો� �વન માટ� જ�ર� છે. િવ�ાન અને ટ��્ નોલો�થી આ૫�ું �વન �ખુી ને સ��ૃઘ જ�ર બ��ું છે, ૫ણ 'અિત સવ�� વ�યેત
'  એ �યાયે કોઇ ૫ણ વ�� ુનંો અિતર�ક હાિનકારક બની �ય છે. ટ��્ નોલો� આ૫ણી �લુામ બનવી જોઇએ એને બદલે આ૫ણે ટ��્
નોલો�નાં �લુામ બની ગયા છ�એ.

આમ જોવા જઇએ તો ટ��્ નોલો�નો િવકાસ એ એક સાર� સાર� છે, ૫ણ કડવી વા�તિવકતા એ છે ક� ટ��્ નોલો�માં �મ ભરતી આવે છે
તેમ આ૫ણા �વનમાથંી ઉ�મા અને લાગણીની ઓટ આવતી �ય છે. આ� �હ�ર જ�યાઓ ઉ૫ર માનવ મહ�રામણ તો જોવા મળે છે
૫રં� ુ તેમનામાં � �ેમની લાગણી હોવી જોઇએ એ આ� �ુલભ� બની છે. માનવ સબંઘંો છ�છરા અને ઉ૫રછ�લા બની ગયા છે.

જયાર� ઘ�ડયાળની શોઘ થઇ �યાર� તે આ૫ણી સગવડ માટ� થઇ હતી. ૫રં� ુ ટ��્ નોલો�ની �મ જ આ૫ણે ઘ�ડયાળના ૫ણ �લુામ થઇ
ગયા છ�એ. કોઇ૫ણ �નેહ�જનને અચાનક મળવાનો િવચાર આ�યો હોય તો ૫ણ એને દાબી દ�વો ૫ડ� છે. ક�મ ક� આ� એપોઇ�ટમે�ટ �ગુ
છે. કોઇને એપોઇ�ટમે�ટ લીઘા િવના મળવા જવાય જ નહ� ને જો અચાનક જઇ ચડો તો �નેહ�જન� ું મો�ું જોવા ��ું થઇ �ય.વળ�
આ� ઇલેક�ોિનકસ અને ટ��્ નોલો�નો જમાનો છે. �યાર� ઘરે-ઘરે ટ��લિવઝન આવી ગયા છે એ ટ��લિવઝન ની ૪૦ થી ૫૦ ચેનલો ઉ૫ર
�ત-�ત ની અને ભાત-ભાતની િસ�રયલો જોવા મળે છે.તમે અચાનક કોઇકના ઘર� જઇ ચડો અને એજ સમયે તેઓ કોઇ િસર�યલ
જોતા હોય તો યજમાન �ડ�ટબ� થઇ �ય છે. મ��ુય �વન આટલી હદ �ઘુી �ૃિ�મ બની ગ�ું છે. ટ��્ નોલો�એ સમાજ�વનની સમ�
સમ�લુા જ �મુાવી દ�ઘી છે.

િશ�ણમાથંી માનવતાના �ાસ થવાના કારણો :

આજના યાિં�ક �ગુમા માનવતાલ�ી િશ�ણનો �ાસ થવો એ �બૂજ ગભંીર સામા�ક અને નૈિતક સઘંષ�ને જ�મ આપે છે. તેથી
�વત�માન િશ�ણને ��ૂયલ�ી,માનવતાલ�ી બનાવી સભંાળ�ું અને તે� ું જતન કર�ું અ�ય�ંય જ�ર� બની ગ�ું છે.

પાલક (માતા- િપતા ) પાસે પોતાના સતંાનો� ું �યાન રાખવા ક� સ�ંકાર�ત કરવા માટ� સમયનો અભાવ .1. 

િવભકત �ુ�ંુબ �થાને કારણે સ�ંકુત �ુ�ંુબની ભાવના સયંમ, સ�હ��તુા , મદદ , ૫ર�૫રની સહા��ુિૂત વગેર� ��ુત થવા લા�યા
છે.

2. 

૫��ચિમ સ�ં�ૃિત�ુ આધ�ં અ�ુકંરણ અને િવિવઘ યાિં�ક આયામોની માનવીય િવચાર સ�ં�ૃિત ઉ૫ર િવભ�સ અસર.3. 

�ા�ય સ�ં�ૃિત�ું શહ�ર� સ�ં�ૃિતમાં �પાતંરણ �થી સહજ અને �વાભાિવક ��ૂયોમા તીરાડ.4. 

�ા�ય �વનની બા�યાવ�થાની િવિવઘ નૈસ�ગક ��ૂય િવકસાવતી ભારતીય રમતો�ું �થાન ક���ટુર ગેઇમ ને આ૫�ુ.ં5. 

આ૫ણા રા���ય,ઘાિમક�, સામા�ક અને શ�ૈ�ણક ઉ�સવો પાછળ�ું સા�ાજય સવંદેનાઓ,લાગણીઓ �ોફ�શનલ બનતી ગઇ અને
તેમા �પાયે�ું ત�વ,સ�વ,મહ�વ અને અ�� ત�વ િવખેરાતા હોય એ�ું લાગે છે.

6. 

ક���ટુર,ઇ�ટરનેટ,ઇ-મેઇલ ,વબેસાઇટ ,મોબાઇલ, ઓનલાઇન વગેર� ટ��્ નોલો�ના અિત�મણના કારણે સામા�ય �વનમાથંી
ઘમ� - સામા�કતા નૈિતકતા - �ુ�ંુબ�ેમ વગેર� �વા ��ૂય અ�ભગમોનો િવનાશ થવાની શ�આત થઇ રહ� છે.

7. 
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���તુ ટ��્ નોલો� ના જમાના મા ભોગવાદ અને ભોિતકવાદ ના ભરડા એ આજ ના િવ�ાથ�ઓ મા વડ�લો ની મયા�દા,
સ�ંકાર�ણૂ� વત�ન,મા-બા૫ ��યે ની સહા��ુિૂત,વડ�લોની મયા�દા, િશ�ટ�યહવાર વગેર�થી અડગા �કૂ� દ�ઘા છે.

8. 

માનવતાલ�ી િશ�ણ ��થાિપત કરવાના અ�ભગમો:

માનવતાલ�ી િશ�ણ એ રાતોરાતની ��કયા નથી. લાબંા સમય�ુ અને ઘીરજલ�ી કાય� છે. સમાજ નો ઉ�ચ વગ� તે તરફ �ચ�િતત જ�ર
છે ૫રં� ુ મા� �ચ�તન નહ�, સાથે મળ� ને સહ�ચ�તન -આયોજન-અમલીકરણ કર� ું જ રહ�ુ.ં માનવતાલ�ી િશ�ણને ��થાિપત કરતા
આવા અ�ભગમો ને �ણીએ.

માતા- િપતા પોતાના સતંાનો ના સ�ંકાર િવકાસ માટ� યો�ય સમય ની ફાળવણી કર�.1. 

ટ�લીિવઝનનો સ�્ઉ૫યોગ કરવો �માં ઘણી બાબતો સાર� અને ઉ૫યોગી �સાર�ત થતી હોય છે તે જોવા માટ� િવ�ાથ�ઓને �ેર�ત
કરવા. દા.ત:- િવવઘ ભાષામાં �સા�રત થતા સમાચાર, વિૈવ�ય�ણૂ� ઇિતહાસ, �ડ�કવર� ચેનલવગેર�.

2. 

વૈિવ�ય�ણૅૂ ચેનલો ઉ૫રના અ��ચકર કાય��મોથી િવ�ાથ�ઓને �ૂર રાખવા3. 

શાળા કોલેજમાં �ાથ�ના,�વા�થિશ�ણ,યોગા�યાસ અ�ય સામા�ક કાય� વગેર�� ું આયોજન અને અમલીકરણ િવ�ાથ�ઓ પાસે
કરાવ�ુ ં.

4. 

સમાજ �ઘુારકો ,�હત�ચ�તકો તેમજ સજજન �યકિતઓની સમયાતંર� િવચાર ગો�� ઠ િવ�ાથ� સમ� ર�ૂ કરવી.5. 

સ�ંકુ� �ુ�ંુબની િવભાવના સમથ� બને તેવા શાલીન અને આદશ� �ુ�ંુબો સાથનેો વાતા�લા૫ ગોઠવવો .6. 

રામાયણ,  મહાભારત,  �થં  ,વદે,  ઉ૫િનષદ  ,�ીમ�્ ભગવદગીતા વગેર� ભારતીય મહાકા�યો �ું િનયિમત રસપાન કરાવતા
કાય��મો િવ�ાથ� સમ� �કૂવા.

7. 

ઘર, �ુ�ંુબ ,શાળા સમાજ વગેર� �વારા �રૂ� ું િવઘાયક �િતપોષણ આ૫�ું જોઇએ.8. 

�તે,
પાણી વડ� કમળ, કમળ વડ� પાણી શોભે છે, અને પાણી તથા કમળ બ�ંને વડ� સરોવર શોભે છે.આમ, ટ��્ નોલો� વડ� માનવતા
અને માનવતા વડ� ટ��નોલો� શોભવી જોઇએ અને ટ��્ નોલો� તથા માનવતા વડ� સમ� િવ�વ શોભ� ું હો�ુ જોઇએ.

9. 

*************************************************** 

Prof. Hiren.p.Naik
B.Ed college,
bayad(s.k.)
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