
 

િશ ણનું મા યમ માતૃભાષા ( ગુજરાતી ) કે અં ે  ? 

ગુજરાત ભાષા પ રષદ ારા “ગુજરાતી બચાવો” નું અિભયાન શ  કરવા માટે 2009 ના ગાંધીનગર 
મુકામે એક રેલી અને સભાનું આયોજન કરવામા ંઆવેલ હતુ. તમામ ગજુરાતીઓએ આ યાસને 
હા દક ટેકો આપવો ત ેનૈિતક જવાબદારી ગણાવી ઈએ. આયોજકોને લાખ લાખ ધ યવા  ! 

*** સાથો સાથ એક વાત તરફ ખબૂજ ન તા પૂવક યાન દોરવાની આવ યકતા જણાય છે કે, 
મા  આવી રેલી કે સભાથી ગુજરાતી બચી જશે તેવી મણામાં રહેવા જવંુે નથી. આ અિભયાન તનેા 
ખરા અથમા ંઅને પરેૂપરૂી ગંભીરતા સાથે છેક તળીયાના ગુજરાતી સુધી પહ ચાડવું ઈશે. અન ેઆ 
અિભયાન સતત ચાલતી યા બની રહેવુ ં ઈશ ેમા  વન ટાઈમ રેલી અને સભા ધાયા પ રણામ 
હાંસલ ન હ કરી શકે.  તેમા ં િન ફળતા મળી તો આવનારા દવસોમાં વધારે હતાશા યાપશ ેઅન ે
માતભૃાષા તરફ વળવાને બદલે વધુ શથી અં ે  તરફ વળવાનો મોહ વધશ.ે. 

*** યાં સુધી અં ે  મા યમમાં િશ ણ મળેવવાની ઘેલછા છેક તળીયેથી ન હ મીટાવાય 
યાંસધુી “ગુજરાતી બચાવો” ના સમથકોએ આ વૃિત પાછળ રીલી યસલી મચી રહેવુ ં ઈશે 

અને આ માટે જ સમિપત કાયકરોની ફોજન ે કામે લગાડવી ઈશે.. ગજુરાતીઓનું વ વ અન ે
વમાન જગાડવાની હાકલ કરવી પ શે. આ માટે તમામ ગુજરાતી ભાષા િવદો- સા હ યકારો-

િચંતકો-િવચારકો –િશ ણશા ીઓ વગરેેને સંયુકત રીત ે યાસોમાં એ મતીથી ડવાના 
રહેશે..ઉપરાંત ે  શાળાઓ જ ન હ પણ ગુજરાતીન ે સમિપત િશ કો (પરૂતા વળતરની ખા ી 
સાથે ) મેળવવા પ શે. 

*** આજ સુધીમા ંમાતભૃાષામાં અ યાસ કરી કોણ યા પદે પહ યુ ં તેની િવગતોમા ંન હ જતા હંુ 
આ ડપથી પ રવતન પામતી જતી આપણી સામા ક વન શૈલી તરફ યાન દોરવા માંગુ છંુ. 

*** આપ  વન આપણ ે િવચારીએ તે કરતા ંપણ ખૂબ જ ડપથી બદલાય ર  ુ છે. આજથી 
10/15 વષ પહેલાં જ ે વન આપણ ે વી ગયા અને આજ ે વી ર ા છીએ તેમા ંઆમલુ પ રવતન 
આવી ગયંુ છે. સંયકુત પ રવારો ખૂબ  ઝડપથી તટુી ર ા છે. આપણી વન જ રયાતની ચીજ-
વ તુની ાથિમકતા ડપથી બદલાય રહી છે . વન ધોરણ ચુ અન ે ચુ રોજ-બ-રોજ જઈ ર ુ ં
છે. અને સમય સાથે તાલ મીલાવવા અને બી થી પા ળ ના રહી જઈએ માટે વધુ અને વધુ કમાવુ 
તે ણે આપણા વનનંુ અંિતમ અન ેએક મા  લ ય બની ર  ુહોય તેવંુ જણાય છે. 

*** ખાસ કરીને આપણે ગુજરાતીઓ યે અ યે એક લઘુતા ંથીથી પીડાય રહેલા હોઈએ તમે 
લા યા કરે છે. કદાચ આપણ ેજ સમ  દશેમાં એક એવી  છીએ કે જનેે પોતાની માતભૃાષા ના 
આવડતી હોય અને તેનો કોઈ ગમ કે અફસોસ શરમ કે દુખ ના હોય પણ યારેક તો ગૌરવ 
અનુભવતા વા મળે છે. આંધળુ ંઅનુકરણ વ વ અન ે વમાનને ભોગે કદાચ આપણ ેગજુરાતીઓ 
જ કરી શકીએ. 
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*** સાચા ખોટા બે શ દો અં ે મા ંબોલનારથી આપણ ેએટલા તો અિભભતૂ અન ે ભાિવત થઈ 
જઈએ છીએ કે બીજુ કંઈ િવચારતા જ નથી. અં ે  પાછળની ગુજરાતીઓની ઘેલછાએ તો અં ે  
મા યમ સાથે કૂલો ચાલુ કરવાનો એક જબર જ ત ધંધો શ  થયો અને ત તામા ંચારે બાજુ 
અં ે  કૂલો શ  થઈ ચૂકી. 

*** આ ઘેલછાનો વધ ુઅને વધ ુલાભ લેવા મેદાનમાં આવી ગયા મીશનરીઓ – રાજકારણીઓ- 
અને સં દાયો અને હવ ેબાકી રહેતુ ં હતું તે દેશના મોટા ઉ યોગ પિતઓ અને ધંધાથ ઓ પણ આ 
યવસાયમા ંઘી-કેળાં ભાળી જતા મોટે પાયે ડાઈ ર ા છે !! 

*** ખાનગી શુન લાસ ચલાવનારા પણ કેમ બાકી રહે તઓે પણ આ ઘેલછાને ટંકશાળમાં 
ફેરવી ર ા છે. પ રણામે જ ેિશ ણ અં ે  અથવા ગુજરાતી મા યમમાં ખૂબ સ તુ હતું તે રોજ – -
રોજ મ ઘુ અને મ ઘુ થતુ ંર ું. ઉપરોકત ક ા ત ેતમામ ત વોએ ણ ેગુજરાતીઓની આ અં ે ની 
ઘેલછાને રોકડમા ં ફેરવી નાખવાની હોડ શ  કરી. અન ે હવે તો આ ઘેલછાને છેક ગામડા ં સુધી 
પહ ચાડવામાં હરીફાઈ શ  થઈ ચુકી છે. 

*** પ રણામે ગજુરાતી સમાજ િછ ંિભ  થઈ ર ો છે તે તરફ કોઈનુ યાન કેિ ઢત થતંુ હોય કે 
યાન ખચાતું હોય તમે જણાતંુ નથી.આ િવષ ેમારા ંજ ેઆગવા િવચારો છે તે અ હ રજૂ ક  છંુ. 

*** આપ સૌ ણતા જ હશો કે અં ે  મા યમમાં અ યાસ શ  કરાવા માટે આજના આ સમયમા ં
લોઅર કે.  થી બાળકને દાખલ કરવાનું રહે છે. અને આ લોઅર કે ની માિસક કે છ માિસક ફી નો 
દર શુ ં છે ? િપઆ 100-500 અન ેબહુ યાત કૂલમાં  દાખલ કરવુ ં હોય તો ડોનેશન પણ 
આપવુ ં પડે અને તે આપવા છતા ં,અનેક ધ ા ખાવાના અને કોઈ વગદાર યિ તની ભલામણ 
ચી ી સાથે હોવી અિનવાય બની રહે ,એ લંુ જ ન હ મા-બાપે ટ યુ પણ આપવાનો રહે ! અન ેત ે
પછી પણ વશે માટે તો સંચાલકોનો જ આખરી િનણય રહે. અને કદાચ  વેશ મળી ગયો તો 
આટલી તકલીફ કે મોહતા  કરીન ે મળેવાયેલા વેશ ને ગૌરવ ગણી ગાઈ બ વીને સમાજમા ં
રજૂઆત કરવાની આપણી આ માનિસકતા ગુલામીની યોતક નથી ? 

*** અ યંત મ ઘુ થતુ ંજતુ ંઆ િશ ણ બંને પિત-પ નીને કામ કરવાની ફરજ પાડે છે કારણ કે 
એકની આવક તમામ ખચન ેપહ ચી વળવા પૂરતી થતી નથી. અન ે  ભૂલે ચૂકે એક કરતા ંવધારે 
બાળકો હોય તો આવા મા-બાપની હાલત અ યંત કફોડી બની રહે છે. 

*** માદંગીમાં ડૉકટર પાસે જઈએ યારે િનદાન કરી દવા લખી આપે છે અને જ ેતે દવાની  કોઈ 
આડ અસર થતી હોય તો તે ના થાય અથવા ઓછી થાય ત ેમાટે બી  દવાઓ લેવાની ભલામણ 
કરતા હોય છે. અને દદ ને ચેતવતા પણ હોય છે. આવુ ંજ કંઈક મારા મતે અં ે  મા યમમાં દાખલ 
કરતી વખત ેશ  કરવાની તાતી જ રયાત છે. પણ આ કોણ કરે ? એ તો પ  છે કે અં ે  
મા યમના સંચાલકો તો આ િવષે તેમના હત ખમાતા હોય ના જ કહે કે ચેતવે. તો આ ફરજ 
ગુજરાતી બચાવો ના અિભયાન સાથે જ શ  કરવી રહી. અં ે  મા યમમાં અ યાસ માટે દાખલ 
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કરતા મા-બાપો અને બાળકોને આવી આડ અસરથી મા હતગાર કરવા જ ર ા. આ આડ અસર કઈ 
છે ? 

*** એ તો સવ િવદીત છે કે અં ે  મા યમની શાળાઓ અિત ખચાળ હોય છે, અને કે  થી જ, 
મોટી ફી-ડોનેશન-શાળાએ લેવા-મૂકવા વાહનનો ખચ, ઉપરાતં ખાનગી શુનનો ખચ , પિત 
અને પ ની બંનેને કામ કરવાની ફરજ પાડે છે ,અને તેમ છતા ંઆ ખચને અ ય ીમીલેયર વગ જ ે
ખચ કરે છે તેને તો આંબી શકાતું નથી. વળી બંન ેકામ કરતા હોય બાળક શાળાએથી છૂટી ન ેઆવ ે
યારે ઘેર કોઈ ના રહેતુ હોય કાં તો આયાની અથવા પાડોશીની સહાય લેવી પ તી હોય છે. કારણ 

સંયુકત કંુટંુબ લગભગ મૃતાવ થામા ં વી ર ા છે. વળી આપણા ંપુ ષ ધાન સમાજમાં પિત ઘર 
કામમા ંકોઈ સહાય કરતો જવ જે દેખાય છે અને તેથી પિ ન સતત તનાવ ભયુ વન વતી વા 
મળે છે. બે સમય રાંધવંુ-ના તા બનાવવા- બાળકન ેતૈયાર કરી શાળાએ મોકલવંુ-પિત દેવની 
તમામ ચીજ-વ તઓુ તૈયાર કરી દેવી ! અન ેઅ ય ઘરકામ , જવેાકે વાસણ સાફ કરવા-કપડા 
ધોવા અન ે ઘરમાં કચરા –પોતા કરવા કે કરાવવા વગેરે અને પોતાની ઓ ફસે સમયસર પહ ચવંુ 
,કામનુ આટલંુ ભારણ પિ નને સતત ય ત અન ે તાણમાં રાખે છે ,પ રણામ ેઅનેક રોગની ભોગ 
બને છે .ઉપરાંત પિત સાથે અવાર નવાર બોલા ચાલી પણ થઈ જતી હોય છે. જ ેસબંધંોમા ંકડવાશ 
ઉમેરે છે અને કેટલાક િક સામા ંછૂટાછેડા સુધી પહ ચી જતી વામા ંઆવ ેછે. 

*** પિ ન ઘર બહાર કામ કરવા જતી હોય કેટલાક પુ ષો પિ નના ચા ર ય ઉપર પણ શકંા કરવા 
લાગે છે તો કેટલાક િક સામાં લ  બા  સબંંધો યે- અ ય ેચાલુ થઈ જતા હોય છે અન ેત ે
પણ લ વનમાં ભગંાણ સજ છે. 

*** આમ ના થાય એ લે કેટલાક યગુલો બાળક જ પદેા ન હ કરવાની સમજ પદેા કરે છે. તો કોઈક 
એક જ બાળક હોવુ ં ઈએ તેવી િવચારસરણી અપનાવી લે છે. 

*** સામા ય રીત ેઅં ે  મા યમવાળી શાળાઓમા ં ીમીલેયરના અને ઉ ચ મ યમ વગ અથાત 
છે ા 10-15 વષમાં ધિનક થયેલ પ રવારના બાળકો મોટી સં યામાં હોય છે, અને આ વગના મા-
બાપો બાળકોને શાળાએ લેવા-મૂકવા ગાડીઓમા,ં તો કેટલાક રી ા કે કૂલ બસમા ં, આવતા-જતા 
હોય છે ,તો જ ેસામા ય મ યમ વગના બાળકોને લેવા-મૂકવા મા કે બાપ જ ેને અનૂકુળતા હોય ત ે

માણ ેબંન ેગોઠવણ કરતા હોય છે. અન ેબાળક થોડંુ મોટંુ થતા સાયકલ ઉપર આવતંુ જતું થતુ ંહોય 
છે. અં ે  મા યમને કારણ ેખાનગી ુશન અિનવાય બ ય ુહોય તે ુશનમા ંપણ લેવા- મૂકવા 
આવો જ મ ગોઠવાતો હોય છે .અન ેબાળક િનદ ષ ભાવ ેઆવી અસમાનતા તો રહેતો હોય છે. 
અને યારેક પોતાના મા કે િપતાન ેઆ ભેદ ભાવ િવષે પૂ તો પણ હોય છે. અને યારે આ આિથક 
અસમાનતા બાળકન ેસમ વવી ત ેમા-બાપ માટે અિત ક ઠન બની રહેતી હોય છે. અરે ! કેટલાક 
મા-બાપ પણ લઘુતા થંીના િશકાર બન ેછે અન ે  તક મળતેો આવા ખચને પહ ચી વળવા કોઈ 
પણ ગરેરીિત કરતા અચકાતા નથી. લાંચ અન ે ાચાર વધવાનુ ંઆ પણ એક મુ ય પ રબળ છે જ ે
આખરે તો સ ગ સમાજને જ  અને ચા ર ય હન બનવા તરફ દોરી જતો હોય છે.. 
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*** આ ઉપરાંત એક અ ય પ રબળ પણ યે અ યે મ યમ વગના પ રવારન ેઆવી ખચાળ 
શાળાઓમાં બાળકને વેશ અપા યા બાદ પરેશાન કરતું રહેતું હોય છે અને તે છે જમેને યુ રીચ 
ફેમીલી તરીકે ઓળખવામા ં આવી રહેલ છે તેવા ફેમીલી કંઈકને કંઈક બહાના હેઠળ અવાર નવાર 
પાટ ઓનુ ંઆયોજન કરતા રહે છે .જમેાં િવશેષ કરીને પોતાના બાળકની બ -ડે ની પાટ માં તેની 
સાથે એક જ વગમા ંઅ યાસ કરતા મોટાભાગના બાળકોને પણ િનમં ણ આપતા રહે છે. આવી 
પાટ ઓ કોઈક મોટી હોટેલમા ંકે પાટ  હોલમાં ગોઠવાતી હોય છે ,અને અિત ખચાળ પણ હોય છે. જ ે
પાટ ઓમા ંહાજરી આપતી સમય ે કંઈક ગી ટ પણ લઈ જવી પડતી હોય, અને આ સમાજમા ંસ તી 
ગી ટ તો આપી ના શકાય અને તેથી મ ઘી ગી ટ માટે રકમ ફાળવવી પડતી હોય માિસક બજટે 
અ ત યસત થઈ જતુ ંહોય છે. આ િસવાય કે લાક તો આવી પાટ માં પણ યારેક ડેસ કોડ પણ 
રાખતા થયા છે. મને ખબર છે કે અમારા જ એક િમ એ આવી ડેસકોડ અને તે પણ ( બોલીવડુ જવેો 
)સાથે પાટ  યોજલેી. આવા મા-બાપ 8-10 વષના બાળકોન ે કયો સંદેશો આપી ર ા છે ? આ 
પાટ મા ંજવાનું ટાળવુ ં પડેલુ. આવી હોટેલમાં કે હોલ કે ઘરે પણ યો તી પાટ ઓમા ંપીરસાતા 
નેક /જમવાના એક લેટના પીયા અદંાજ ે125/-થી 250/ સુધી જતા હોય છે. 

*** આવી પાટ માં જ ેબાળકો ભાગ લેવા ય છે તે ઘરે આવી મા-બાપને પોતાના બ -ડેની પણ 
આવીજ પાટ  યોજવા જણાવે તે ખબૂ વાભાિવક છે અને મા-બાપ આ કરી શકવા સમથ નથી તવેી 
સમજ બાળકમાં હજુ ગટ થઈ હોતી નથી. પ રણામે મા-બાપને બાળકને સમ વવું ખૂબ ક ઠન 
બની રહે છે અને તેથી બાળક સ હત મા-બાપ પણ લઘુતા ંથીનો ભોગ બનતા રહે છે. 

*** ઉપરો ત બાબતો વાંચી કોઈન ે પણ  થાય કે આ બાબતો અને અં ે  મા યમમા ં
અ યાસને શંુ સંબંધ છ ? તનેા જવાબમા ં એ લંુ કહેવાનંુ કે અં ે  મા યમ સાથ ે જ જ ે ક ચર 

ય-ેઅ યે આપણે અપનાવી ર ા છીએ તનેી આ આડ પદેાશ જ છે અને તે િવષે કોઈ પણ 
આંખ મીચાંમણા ના કરી શકે. 

*** એક બી  પણ અણીયારો  મારે અં ે  મા યમમાં અ યાસન ે યાજબી ઠરાવતા મા-
બાપને પૂછવો છે કે, આપ આપના બાળક પાસેથી શું અપે ા રાખી ર ા છો ? આપ એન ેશુ ંબનાવા 
માંગો છો ? આપ તેના ઉપર બાળપણથી જ અ યાસનો અમાનુષી બો  નાખી શું િસ ધ કરવા જઈ 
ર ા છો ? બાળકનું બાળપણ છીનવી ર ા છો અન ે તેને મા  એક ( TOOL ) સાધન તરીકે 
ઉછેરી ર ા હો તેમ લા યા કરે છે. માફ કર  પણ મને તો યારે ક આજના આ મા-બાપો જ ખરા 
આતંક વાદી લાગે છે ! ! ! 

*** હંુ  ંછંુ મારા ના જવાબમા ંમને કહેવામાં આવશે કે આપણા જમાનામા ંઆટલી હરીફાઈ 
ન હ હતી ,અને હવ ેઆ જમાનો તી  હરીફાઈનો હોય  બાળક તેની સાથ ેકદમ ન હ મીલાવ ેતો 
ટકી ન હ શકે. માટે એને એ રીત ેતૈયાર કયા િસવાય અ ય કોઈ િવક પ જ નથી. બાળકન ેમોટા થઈ 
શું બનાવા િવચાયુ છે તેના જવાબમાં 90% મા-બાપ ડૉકટ / એં નીયરની જ વાત કરશે. અન ેત ે
માટે અં ે  મા યમ જ હોવું અિનવાય પણ ગણાવશે ! 
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*** હવ ે  વા તિવક રીતે વા જઈએ અન ેઆ િવષેના આંકડા તપાસી એ તો જણાશ ેકે, આ માટે 
લેવાતી પરી ા અને તેમાં બેસતા પરી ાથ ઓની સં યા અને તેની સામે સીટોની સં યા એટલી તો 
ઓછી હોય છે કે તેમાં વશે મળેવવો તે અ યંત ક ઠન બની રહે છે. 

*** આ માટે તાજતેરમાં િસ ધ થયેલા આંકડા તપાસતા ણવા મળે છે કે દેશની ે  
એંિજનીયર ગ કોલેજ આઈઆઈટીમાં વેશ મેળવાવા માટે જ ે60 િવધાથ ઓ ટ એંટસ એ ામ 
આપે છે તેમાંથી મા  1 પાસ થાય છે યારે બાકીના 59 ને તનતોડ મહેનત કરવા છતાં વેશ 
મળતો નથી. આવીજ પ રિ થિત અ ય અ યાસ મોમા ં વત છે. 

*** આના કરતા ં ઉતરતી એંિજિનયર ગ કોલે  માટે એંટસ પરી ા લેવાય છે .ગયે વષ આ 
પરી ામા ંઆશરે અઢી લાખ િવધાથ ઓ એ આ પરી ા આપેલી .જમેાંથી 7500 િવધાથ ઓ પાસ 
થયેલા અથાત દર 33 િવધાથ ઓએ મા  એક જ િવધાથ  પાસ થયેલ. જ ે મા-બાપ પોતાના 
બાળકોન ેબચપણથી જ ટેક ટ બકુો-દફત -હોમવ - ુશન અને પરી ાના બો  હેઠળ સતત 
કચડતા રહે છે તેમને ખબર છે ખરી કે આ બાળકે ભિવ યમાં એક એવી પરી ામાથંી પસાર થવાનુ ંછે 
કે જમેાં દર 60 કે 33 માંથી એકજ પાસ થાય છે ? અને બાકીના જ ે ફેલ થાય છે તેમની વષ ની 
જહેમત પાણીમા ંજવાની છે અન ેસાથોસાથ આજ સુધી એ માટે મા-બાપ ેકરેલો ખચ પ  પાણીમા ં

ય છે અને બંને હતાશાના િશકાર બને છે તે નફામાં. 

*** આવું જ કંઈક સરકારી નોકરીમાં ઉ ચ હોદા મેળવવા માટે પણ પધાનો સામનો કરવો પડતો 
હોય છે. આ ે માં આઈએએસ-આઈપીએસ અને આઈએફએસની સૌથી વધારે જ રીયાત રહેતી 
હોય છે. ગયા વષ આ કારના હોદાઓ માટે આશરે બે લાખ િવધાથ ઓએ પરી ા આપેલી જનેી 
સામે મા  385 જ યાઓ ભરવામાં આવેલી. 

*** આજ રીતે રી વ બક અને અ ય બકોમા ંકારકૂનની નોકરી મેળવવા કૂલ જ યા 200/500ની 
સામે અંદાજ ે6-7 લાખ ઉમેદવારો પરી ા આપતા હોય છે. અ ય સરકારી નોકરી જવેીકે કારકૂન કે 
પટાવાળા જવેી તદન નીચી ક ાની નોકરી મેળવવા માટે લાખોની સં યામાં ઉમદેવારો લાઈન 
લગાડતા હોય છે. અને નોકરી તો મા  1000 ઉમેદવારન ેજ નસીબ થતી હોય છે. 

*** આવી કઠોર વા તિવકતાથી સભાન ન -દંપિત બાળક જ ન હ તેવી લાઈફ ટાઈલ અપનાવી 
લે છે. અને યારે બાળક વગરનંુ વન ના ગમ ે યારે વહાલ ઠાલવવા કૂત ં  કે િબલાડી પાળવા 
લાગે છે. 

*** એં નીયરીગની આવી પ રિ થિત છે તો મે ડકલની કદાચ તેના કરતાં પણ બદતર છે. ગયા 
વષ સીબીએસઈના આશરે 1.70.000/- એક લાખ સીતરે હ ર િવધાથ ઓએ મે ડકલ અને 
ડટલમાં વેશ માટેની પરી ા આપી હતી અને મા  1600 િવધાથ ઓન ેજ વશે મ ો હતો. આમ 
એક બેઠક માટે 100 કરતાં પણ વધ ુિવધાથ ઓ અ હ પધામાં હતા. 
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*** કેટલાક દંપિતઓ વન ચાઈ ડ અથાત એક જ બાળક પદેા કરે છે જથેી બાળકના ઉછેર અન ે
અ યાસના થનારા ખચ અને પોતાની લેટે ટ લાઈફ ટાઈલના ખચને પહ ચી વળી શકાશે તેમ 
માનતા રહે છે. એ પણ નરી હિકકત છે કે હાલની વન પિ તએ અગાઉની વન શૈલીને સમૂળી 
બ લી નાખી છે. ! 

*** જ ેગઈકાલની લ સરી ગણવામાં આવતી તે આજની ાથિમક જ રયાત બની ચૂકી છે .એટલંુ 
જ ન હ પણ દન િત દન નવી નવી જ રયાતો વધી રહી છે જ ેઆખરે દેખાદેખી અન ેઆંધળા 
અનુકરણમા,ં તેમજ સમાજમાં પોતાનો મોભો ( STATUS ) અ યની સરખામણીમા ંઉતરતો નથી 
,તેવું દેખાડવા અનેક કારના બીન જ રી ખચ તરફ આ વૃિત ય-ેઅ ય ેદોરી જતી વા મળ ે
છે પ રણામે બચત થતી હોતી નથી અન ેકરજ વ યે જતુ ં હોય છે. અને તેથી સતત તનાવ ભય ુ

વન બની રહે છે. 

*** પોતાની ઈ છા કે બાકી રહી ગયેલ મહ વાકાં ા બાળકમા ં આરોપી પરૂી કરવાનું ભારણ 
બાળકના મગજમાં એ હદે ભરી દેવામાં આવે છે કે  બાળક તેમા ંિન ફળ ય તો એ હદ સુધીની 
હતાશા અનુભવે છે કે પોતાન ેમા-બાપનો ગુ હેગાર માનવા લાગે છે અને કે લાક આ મહ યા કરી 
લે છે તો કે લાક નાસી ય છે અથવા ખોટા રવાડે ચડી જતા હોય છે. અને કે લાક મા-બાપ તનેી 
પાછળ કે લો ખચ કય  કે તઓેએ ભોગ આ યો તવેા હેણા-ંટોણાં મારી હતાશા તરફ ધકેલતા રહે 
છે. 

*** આને બદલે શ આતથી જ બાળકની સ મતા અને વલણ કે ઝુકાવ ( APTITUDE ) 
ણી ,કોઈ યવસાય લ ી અ યાસ કરાવામા ંઆવે તો છેક કે  થી શ  થયેલંુ ખચ કે જ ેબાળક 

અ યાસ પૂરો કરી લે યાં સુધીમાં કદાચ લાખો િપયા થતો હશે તેમાં થી અધુ તો જ ર બચે ! અન ે
તે નવો યવસાય શ  કરવામા ંઉપયોગી થઈ પડે. કમનસીબ ેઆપણા સમાજમાં કે લાક યવસાયન ે
હલકા ગણવામાં આવે છે અન ેપ રણામ ે બાળક બેકાર રે તે મંજૂર રાખી તેને તેની પસંદગીનો 
યવસાય કરવા દેવામાં આવતો નથી. 

*** કોઈ પણ યવસાય શ  કરવામ ં યારેય ભાષા અવરોધ પ થતી નથી. મા  યકિતની 
કાબેલીયત અને તેની સૂઝ જ યવસાયમાં સફળતા તરફ દોરી ય છે. મ એવા અનેક ઉ યોગ 
પિતઓ યા છે કે જમેને પોતાની સહી કરતા પણ ન હ આવડતી હોવા છતાં અને મા  ાસ-
પાટના કારખાનામા ંથડા ઉપર કારીગર તરીકે કારકી દ શ  કરનાર સમય જતા ંપોતાની આવડત અન ે
કૂનેહ ને કારણ ેખૂબજ ટંૂકા સમયમાં કારખાનાના માિલકો બની ગયા હોય . અને આજની તારીખ ે
મોટી ફેકટરીઓ ધરાવનાર બની ર ા હો  !! 

*** આવનારા દવસો અ યતં કપરા આવવાના એંધાણ તો વતાય ર ા છે. યારે અં ે  
મા યમનંુ આંધળુ ંઅનુકરણ કરી મા  એક મોભા ( STATUS ) ખાતર કે સમાજમા ંઅન ેપોતાના 
વતુળમાં અમા ં  બાળક પણ અં ે  મા યમમાં ભપકાદાર કૂલમાં અ યાસ કરે છે તેમ કહેવડાવવુ ં
અને પોતાનો અને બાળકનો વતમાન સ ત તનાવ ભય  રાખવો કે બાળકને સહજ રાખી અ યાસ 
કરાવી કોઈ પણ યવસાયલ ી કોસ કરાવવો , તે બ ેપૈકી, એક ની પસદંગી કરી લેવા, ગંભીર 
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િવચારણા માગંી લે છે. બીજુ ંઆપણો અન ેસ ગ સમાજનો અિભગમ તમામ કારના યવસાયન ે
માન અને આદરથી વાની િ  કેળવવી પડશે. 

*** ઉદાહરણ તરીકે  કોઈ બાળક કહે કે મારે તો હે -કટ ગનો અ યાસ કરવો છે કે હૉટેલના 
યવસાયમાં પડવું છે. યારે મા-બાપ આવા યવસાયો હલકા ગણી તે શ  કરવાનો કાર કરતા 
વા મળશે.. આજ ેઆવા કારના અનેક યવસાયમાં  બાળકમા ંસ મતા હશે તો સફળ બની 

ધરખમ કમાણી કરી શકવાની શ યતાઓ ભરપરૂ રહેલી છે. હંુ શા ી છંુ કે મ બરૂી થી શ  કરેલી અન ે
મયા દત યકિતઓ પરૂતી જ ટ ફન પહોચાડવાની વૃિત દવસો જતાં એ લી ફાલી-ફૂલી કે આખરે 
તે શહેરની િત ત હોટેલમા ં ફેરવાઈ ગઈ ! આવા તો અનેક ઉદાહરણો મળી આવશે. અને તથેી  
આપણા સ હત સમ  સમાજની કોઈ પણ યવસાયને મૂલવવાની અને માન આદરથી વાની 
માનિસકતા કેળવાય તો અનેક કારના યવસાય શ  કરી શકવાની ભરપરૂ શ યતાઓ રહેલી છે. 
અને મને કહેવાદો કે અં ે  મા યમમાં અ યાસ કરેલો હોવા છતા ંઅનેક યુવકો અને યુવતીન ેઆવો 
િવક પ વીકારવાની- યારે કોઈ જ યાએ વેશના મળે કે નોકરી ના મળે યારે- ફરજ પડતી જ 
હોય છે. 

*** આ અગાઉના મારા િવચારોમાં મ પ તા કરેલી જ છે છતાં ફરીન ેકોઈ ગરે સમજ ના થાય માટે 
પુનરાવતન થતુ ંહોવા છતાં મને કહેવા દો કે હંુ કોઈ પણ ભાષા શીખવાનો- ણવાનો િવરોધી નથી 
જ નથી. સાથો સાથ મા  ગજુરાતી જ ગુજરાતી ,માટે ,રણહાક બોલાવતો ભાષા ભકત કે અિ મતા 
ભ ત પણ નથી. અં ે  યે કોઈ પૂવ હ પણ નથી. આજના સમયમાં અં ે  ણવું અિનવાય 
બની ર ું હોઈ ત ે િવષ ેઆં -મ ચામણા કે અવગણના પણ ન હ કરવી ઈએ તેવી ધ મા યતા 
ધરાવું છંુ. સાથોસાથ અં ે  શીખવા માટે તે મા યમ જ બની રહે તો જ શીખી/ ણી શકાય ત ે
વા /િવચાર મને મંજૂર નથી. કોઈ પણ ભાષા ખરા અથમા ંશીખવી/ ણવી હોય તો તેમા ંરસ પદેા 
કરવો પડે અન ેકોઈ સં ગોમાં બો  /ભારણ ન હ બની રહેવુ ં ઈએ તો જ શીખી/ ણી શકય 
તેમ પણ ધ રીતે માનું છંુ ! યારે કોઈ પણ બાબત કોઈ પણ યિ ત ઉપર ઠોકી બેસાડી શીખવાની 
ફરજ પાડવામા ંઆવ ે યારે તેની મનોમન તી યા િવરોધી રહે છે અને તે વે છાએ વીકારતો ના 
હોય તેમા ં મન લાગતુ હોતંુ નથી. એક  એવા મા-બાપને કે જ ેઅં ે  મા યમમા ં જ બાળકે 
અ યાસ કરવો ઈએ તેવુ ંધરાર માનતા હોય છે તેમને યાદ આપવાની લાલચ રોકી શ તો નથી. 
આવા મા-બાપના વનમાં તે યારે બાળક હશ ે યારે તેમના મા-બાપ ેપણ યારેક તેમને રસ ના 
પ તો હોય તેવી વૃિત કરવાની ફરજ પાડી હશે યારે તેમની કેવી િત યા રહેલી તે મનોમન યાદ 
કરી લે તો મારી વાત પ  સમ ય જશે. 
*** ટંૂકમા ંખરેખર બાળકને અં ે  શીખવવું જ હોય તો તેને તેમાં રસ લેતો કરવો ર ો . હંુ ધ રીત ે
માનું છંુ કે અ યાસના મા યમ તરીકે રસ લેતો કરવો તે સાચો ર તો નથી. તેને એક મહ વની ભાષા 
તરીકે ગણાવી શીખવવામા ંઆવશે તો તે અચૂક તેમાં રસ લેતો થશે અન ેમને ખા ી છે કે તનેુ ંઅં ે  
ભાષાનું ાન ,અં ે  મા યમમાં અ યાસ કરેલા િવધાથ  કરતા વધારે સા ં  હશ ે!! 
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*** ખાસ કરીને આપણી ગુજરાતીઓની માનસીકતા અં ે  ને બિુ ધ માપવાનુ ંયં /સાધન 
ગણવાની રહી છે ,તે ન ેજડમૂળથી ઉખેડી ફકી દવેાની આવ યકતા છે. આપ ં ગુજરાતી તરીકેનુ ં
વ વ અને વમાન જગા વું જ ર ુ ં .અને િવદેશની કઈ બાબતોનું અનુકરણ કરવુ ંઅને કઈનુ ંન હ 

તે િવવેક બુિ ધ પણ ગૃત કરવાની આ “ગુજરાતી બચાવો” અિભયાન સાથ ેજ ઝુબંેશને સામેલ 
કરવી રહી… 

*** અંતમા ં પણ આખરી ન હ, આ ગુજરાતી બચાવો અિભયાન શ  કરનાર એ લી કાળ  તો 
અચૂક રાખશ ે જ કે ,આ અિભયાનમાં સ ય રીતે ડાનારા, વચનો આપનારાઓમાંના કોઈના 
બાળકો અં ે  મા યમમા ંઅ યાસ ના કરતા હોય કે િવદેશમાં અ યાસ ના કરતા હોય ! તથા રખ ેન ે
આ અિભયાન નો દોર કોઈ રાજકારણીના હાથમા ં ના ચા યો ય !. અને તથેી આ અિભયાનના 
આયોજકોએ સતત સતક અને ભાન રહેવુ ંપ શે કે રખ ેન ેઆ સમ  અિભયાન નો દોર આવા કોઈ 
ત વનો હાથમા ંચા યો ગયો તો આ અિભયાનનંુ બાળ-મરણ થઈ જશે તવેી મને ભીિત લાગી રહી 
છે.! 
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