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ડૉ. સળવલ્ી રાધાકૃષ્ણનન ું શક્ષણચ િંતન :સ્ળરૂ અને શસધધાુંતો 
ગૌરાુંગ આર. ટે 

M.Sc., M.Ed.,GSET. રીસ વ સ્કોર,ગ જરાત ય શનળસીટી, નળરુંગપ રા,અમદાળાદ. 

સારાું: 

 ડૉ. વલવલ્રી યાધાકૃષ્ણનની એક વલદ્વાન વળક્ષકની વાથે વાથે તેઓ એક આદળવ ફપરસપૂ 
તયીકેની તેભની ખ્માવત વભગ્ર બાયતદેળ ઉયાાંત વલશ્વભાાં જલા ભે છે. તેના ળૈક્ષણણક 
તત્લજ્ઞાનનાાં મૂભતૂ વવદ્ાાંતભાાં ચાફયત્ર્મ ઘડતયની તારીભ નાગફયક ભાટે ખફુજ આલશ્મક 
છે.ચાફયત્ર્મ ઘડતયની તારીભ રીધા છી જ નાગફયક યાષ્રની વેલા કયે તેલ તેભન ઉદે્દળ છે. 
યાધાકૃષ્ણનને ઉવનદના મૂભતૂ વવદ્ાાંતને આધાયે કહ્ય ુકે ળાશ્વત જ્ઞાનની પ્રાપ્તત ભાટે ભનષુ્મે 
તાનુાં ‘હુ ાં ણુાં’ ફાજુભાાં યાખી દેવ ુ ડ.ે ભનષુ્મને તાન અશાંકાય ફશાય કાઢ્યા છી જ 
ળાશ્વાત જ્ઞાનની પ્રાપ્તત થામ છે. ડૉ. વલવલ્રી યાધાકૃષ્ણનનાાં ભતેવળક્ષણન મખુ્મ આધાય  
સ્તાંબ આત્ભાની મકુ્તત છે. આધ્માત્ત્ભક ગવતળીરતા ભનષુ્મને આત્ત્ભક મકુ્તત તયપ રઈ જામ છે. 
આત્ત્ભક મકુ્તત લગય નક્કી કયેરા ધ્મેમ વયતાથી ભેલી ળકાતા નથી. આ ઉયાાંત 
ડૉ.યાધાકૃષ્ણનભાનલ વનભાવણ ને વળક્ષણન ભશત્લન ામ ગણ ેછે.દેળના નાગફયક ઉચ્ચ વળક્ષણ 
ભેલીને વપ ડતટય,લકીર કે એપ્જજવનમય ફને છે ણ ભાનલતાનુાં નાભ વનળાન જલા ભતુાં 
નથી તેનાભાાં ભાત્ર ઔચાફયક વળક્ષણ જ જરૂયી નથી તેની વાથે વાથ ે હૃદમશદુ્ધદ્ અને 
આત્ભવળસ્તન વભાલેળ ણ થલ જઈએ. ભાનલતા અને વાંસ્કૃવત એક વવક્કાની ફે ફાજુ છે. 
વાંસ્કૃવત ભાનલને અજમ વાભાત્જક પ્રાણી કયતા આદળવ જીલન જીલલાની દ્વત તયપ આંગી 
ચીંધે છે. ણિટીળ તત્લજ્ઞાની R.F. Deardern (1970) અનવુાય, 

  “An activity is not just a bodily act, it necessarily involves mental act” 

 આભ, ભાનલવનભાવણનુાં વળક્ષણ વાંસ્કૃવતક લાયવ અને આત્ભલૈબલની જાલણી ભાટે 
ખફુજ ભશત્લનુાં છે. આ વાંસ્કૃવતને લાનુાં કાભ વીધી કે આડકતયી યીતે વળક્ષણભાાં થવુાં જ 
જઈએ. આ યીતે ડૉ.યાધાકૃષ્ણનનાાં વળક્ષણવવદ્ાાંત આજના આધવુનક અને પ્રગવતળીર યગુભાાં 
ણ ભાગવદળવક અને પે્રયણાત્ભક ભવૂભકા વનબાલે છે. 

 ાળીરૂ બ્દો : ભાનલ વનભાવણ, જીલન ઘડતય, સ્લ-વળસ્ત 

પ્રસ્તાળના :  

સ્લદેળ જૂ્મતે યાજા,સ્લગ્રાભે જૂ્મતે પ્રભ,ુ  
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સ્લગશૃ ેજૂ્મતે મખૂવ,વલદ્વાન વલવત્ર જૂ્મતે. 

વાંસ્કૃત બાાભાાં આલતી આ કશલેત આણા વળક્ષણવતૂ ડૉ.વલવલ્રી યાધાકૃષ્ણનના 
જીલનભાાં જાણે અક્ષયળ: વાચી ડી છે.એક વલદ્વાન વળક્ષક,પ્રખય યાજનીવતજ્ઞ અને આદળવ 
ફપરસપૂ તયીકેની તેભની ખ્માવત બાયત ઉયાાંત વભગ્ર વલશ્વભાાં શતી.તઓે વાચા અથવભાાં એક 
વલશ્વવળક્ષક શતા.વભગ્ર બાયતદેળ એભના ભાટે ગલવ રઇ ળકે એલી એભની વલદ્વતા શતી.વળક્ષતથી 
ભાાંડીને યાષ્રવત સધુીના ઘણા પ્રવતષ્ષ્િત શદ્દાઓ તેભણે ળબાવ્મા છે.જીલનબય વળક્ષણન ે
વભવિત યહ્યા અન ેએટર ેજ દય લવની ાાંચભી વતટેમ્ફયના યજ આ ભશાન ગરુૂન જજભફદલવ 
આણ ે ‘વળક્ષક ફદન’તયીકે ઉજલીએ છીએ.જે તેઓના આણી ઉયના અગણણત ઋણ અદા 
કયલાન ભોંઘ અલવય ણ કશી ળકામ.આવળક્ષણગરુૂના ઘણાાં ભશત્લનાાં સુ્તકભાાં થમેરા 
વળક્ષણ વલળનેા તરસ્ળી ખ્માર આજનાાં યગુભાાં ણ ભાગવદળવક ફની યહ્યા છે.તેભના ગશન 
ણચિંતનના ફયાકરૂ વળક્ષણના વાચા પણરતાથો આણા ભાટે ઘણા ઉમગી ફનલાામ્મા છે. 
આ વલસ્તતૃ વળક્ષણણચિંતનભાાંથી વળક્ષણનુાં ળાશ્વત સ્લરૂ અને ભશત્લના મૂભતૂ વવધ્ધાાંતને 
અલરકનકયલાન ઉક્રભ અશીં યાખ્મ છે.એ શરેા એક વભવિત વળક્ષણગરુૂનાાં જીલનની 
કેટરીક ભશત્લની ઘટનાઓને સ્ળી રઇએ. 

જીળનદવન :  

 ડૉ.વલવલ્રી યાધાકૃષ્ણનનોં જજભ ઇ.વ.૧૮૮૮ ના વતટેમ્ફય ભાવની ાાંચભી તાયીખે 
ભદ્રાવના વતરૂનવતભાાં થમ શત.પ્રાથવભક-ભાધ્મવભક વળક્ષણ લથૂય વભળન શાઇસ્કરૂ વતરુનવતભાાં 
થયુાં.ત્માયફાદ ભદ્રાવની ફક્રવિમન કરેજભાાં ફપરવપી વલમ રઇને સ્નાતક થમા અને તેજ 
વલમભાાં પ્રથભ લગવ વાથે એભ.એ.થમા. ભદ્રાવની પે્રવવડજેટ કરેજભાાં અધ્માન તયીકે વેલાની 
ળરૂઆત કયી.આળયે આિેક લવની કાભગીયી ત્માાં કમાવ ફાદ ઇ.વ.૧૯૧૮ ભાાં ભામવય 
યવુનલવવિટી ભાાં તત્લજ્ઞાન વલમના પ્રપેવય તયીકે વનયકુ્તત ામ્મા.ફવ ત્માયથી તભેણે રેખનની 
ળરૂઆત કયી.વળક્ષણ વલેના તેભના સુ્તકએ દેળ-દુવનમાભાાં ઘણ જ પ્રબાલ ાથમો.તેભનાાં 
ભશત્લના સુ્તકભાાં,ધ ફપરવપી ઓપ યલીજદ્રનાથ ટાગય ,પેરવળ ઑપ ધ ક્સ્ફયટ ,ઓન 
નશરેૂ,ધ કજવેતટ ઑપ ભેન ,ઇસ્ટ એજડ લેસ્ટ ફયણરજમન,ભામ વચવ પય ટુથ લગેયે જગતબયની 
યવુનલવવિટીઓભાાં અચકૂ જલા ભે છે. 

 આગ જતાાં તાની ળૈક્ષણણક કાયફકદીભાાં તઓેએ ઘણા ભશત્લના શદ્દાઓ 
ળબાવ્મા.૧૯૩૧ભાાં આંધ્ર યવુનલવવિટીના ઉકુરવત,૧૯૩૬ભાાં ઓતવપડવ યવુનલવવિટીના 
નાભાાંફકત પ્રપેવય ,૧૯૩૯ભાાં ફનાયવ ફશજદુ યવુનલવવિટીના ઉકુરવત, ૧૯૪૦ભાાં ણિટીળ 
અકાદભીંના પેર,ઉયાાંત ૧૯૪૬ થી ૧૯૫૦ સધુી યનેુસ્ક ખાતે બાયતીમ પ્રવતવનવધઓના 
અધ્મક્ષ તયીકે પ્રવાંળનીમ કાભગીયી કયી.વલળેભાાં ૧૯૫૨ભાાં બાયતના પ્રથભ ઉયાષ્રવત અન ે
૧૯૬૨ભાાં યાષ્રવતદ ઉય વનયતુત થમા જે વભગ્ર વળક્ષણ જગત ભાટે ગોયલપ્રદ ઘટના શતી 
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કે એક વળક્ષક તયીકે ઉજ્જલ કાયફકદી આગ લધાયી છેક યાષ્રવત સધુીનુાં સ્થાન ણૂવ 
વનષ્િાથી વનબાવ્યુાં અને ળબાવ્યુાં.  

 આભ,વળક્ષણ અને યાજકાયણન અદભતૂ વભજલમ ડૉ. વલવલ્રી યાધાકૃષ્ણનના 
વ્મક્તતત્લભાાં ઘડામ.ઉયાાંત એક ભશાન તત્લજ્ઞાની અને પ્રચાંડ વલદ્વાન તયીકેની તેભની ખ્માવત 
વભગ્ર વલશ્વ ભાટે પે્રયણાસ્ત્રત ફની યશી તેભ કશલેાભાાં જયાણ અવતળક્તત નથી.   

ાશ્વત શક્ષણની શળભાળના :  

ડૉ.યાધાકૃષ્ણન આજીલન વળક્ષણના ભીભાાંવક યહ્યા.તેભનાાં ભશત્લનાાં ઘણાાં સુ્તકભાાં 
કેલણી વલમક વલસ્તતૃ વલચાય યજૂ થમા છે જે આણી લતવભાન વળક્ષણપ્રણારી અન ે
બવલષ્મની વળક્ષણનીવત ભાટે ઘણા ભાગવદળવક ફની યહ્યાાં છે. તેભની વભગ્ર લાતન મખુ્મ સયૂ એ 
વળક્ષણની ળાશ્વતતા વલળેન છે.એકલાય વલદ્યાથીએ ભેલેલ ુ વળક્ષણ,આગ જતાાં કદાચ ત ે
વલદ્યાથી વળક્ષક ફને અન ેતેના કયતાાં ણ ઉચ્ચ શદ્દ ઉય જામ ત તેનાભાાં મગ્મ અયશ-
અલયશ વાથે જીલન મવત જલાઇ યશવે ુાં જઇએ એભ ડૉ.યાધાકૃષ્ણનનુાં ભાનવુાં છે. વલળેભાાં 
તેઓ કશ ે છે,”વતજ્ઞાન ત યભ વાથેની વભીતાનુાં પ્રત્મક્ષીકયણ છે.”એ યીતે વાચ ુ વળક્ષણ 
આત્ભાની સ્લતાંત્રતા છે. ળાશ્વત વળક્ષણના યભ રક્ષણભાાં તેઓ નોંધે છે,“વળક્ષણ ેફયણૂવ ફનલા 
ભાટે ભાનલીમ ફનવુાં જ જઇએ.તેભાાં ભાત્ર ફોપ્ધ્ધકતારીભ જ નફશ,યાંત ુ હ્રદમશપુ્ધ્ધ અને 
આત્ભશપુ્ધ્ધન ણ વભાલળે થલ જઇએ.વળક્ષણન ે જ હ્રદમ અન ે આત્ભતત્લની અલગણના 
કયત ુાં શમ ત તે વાંણૂવ વળક્ષણ ન કશલેામ.” આભ,વત્મવલચાય અન ેપ્રેભા જીલન વળક્ષણના 
મૂભતૂ અંળ છે.આ યીતે,ડૉ. યાધાકૃષ્ણનના ભતે,વળક્ષણપ્રણારીભાાં યગુ પ્રભાણબેરે ફદલ્મા કયે 
યાંત ુ વળક્ષણનુાં શાદવ  ત અખાંડ જ યશવે ુાં જઇએ.વાચા વળક્ષણની આ વલબાલનાભાાં ભનષુ્મના 
વલાાંગી વલકાવની વાથ ેવાથે આત્ત્ભક ઉન્નવતની લાત ણ આલે જામ છે. 

શક્ષણના મલૂભતૂ શસધધાુંતો :  

 આણે આગ જયુાં તેભ ડૉ.યાધાકૃષ્ણન ળાશ્વત જ્ઞાનને જ મૂભતૂ વળક્ષણ કશ ે
છે.વત્મવલચાય અને પ્રેભા જીલન વળક્ષણન ખય અંળ છે.એભના ભત ે વળક્ષણ એ સ્લાતાંત્ર્મનુાં 
વનભાવણ,ફપ્ધ્ધક ળક્તત અન ેઆત્ત્ભક વાંમજનના આધાયે ઊબેલુાં છે.તેભણ ેદળાવલેરા વળક્ષણના 
મૂભતૂ વવધ્ધાાંતભાાં આ લાતને વલસ્તતૃ યીતે વભજાલેરી છે. “ ધ ફપરવપી ઑપ યલીજદ્રનાથ 
ટાગય” નાભના અંગ્રેજી સુ્તકભાાં તેભણ ે વાચા વળક્ષણના મૂભતૂ વવધ્ધાાંત દળાવવ્મા છે. એ 
દ્રષ્ષ્ટએ તેભનુાં ણચિંતન ટાગયજી વાથે ઘણુાં વામ્મ ધયાલે છે. અશીં આણે આ મૂભતૂ વવધ્ધાાંતને 
વાંણક્ષતતભાાં અલરકાન ઉક્રભ યાખીએ છીએ. 

ડૉ.વલવલ્રી યાધાકૃષ્ણને દળાવલેર વળક્ષણના મૂભતૂ વવધ્ધાાંત આ મુાંજફ છે.  

 ચાફયત્ર્મ –ઘડતયની તારીભ  

 “સ્લ” ળધની કરાન વલકાવ  
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 ળાશ્વત જ્ઞાનની પ્રાપ્તત  

 આત્ત્ભક મકુ્તત  

 ભાનલવનભાવણકાયી વળક્ષણ 

 શલે ,આ મૂભતૂ વળક્ષણના શાદવવભાાં મૂભતૂ વવધ્ધાાંતને ક્રભલાય વલગત ેજઇએ. 

 ારરત્ર્ય –ઘડતરની તાીમ : 

 ચાફયત્ર્મ અને ભાણવની ભશામરૂી મડૂી છે. એ વશજ સ્લીકામવ છે.ભાનલી ાવે તભાભ 
પ્રકાયની વમપૃ્ધ્ધ, માવતતધન,વલવ પ્રકાયનાાં સખુ શઇ છતાાં જ ચાફયત્ર્મરૂી ધન ન શમ ત તેનુાં 
જીલન ભાત્ર સગુ ાંધ વલનાના ષુ્ જેવુાં જ ફની યશ ે છે.ડૉ.યાધાકૃષ્ણન કશ ે છે કે વળક્ષણભાાં 
ચાફયત્ર્મ-ઘડતય ઉયજ બાય આલાભાાં ન આલે ત ભશાન યાષ્રની કલ્ના જ કેલી યીતે યાખી 
ળકામ? ચાફયત્ર્મશીન રકના શાથભાાં કદાચ યાષ્રનુાં વાંચારન આલી જામ ત યાષ્રનુાં બલ ુન થઇ 
ળકે. વળક્ષણન આ ભશત્લન અને ામાન વવધ્ધાાંત, આજનુાં ફાક બણી-ગણીન ેઆગ જઇ 
ચાફયત્ર્મલાન નાગફયક ફને અને યાષ્રની વેલા કયે એલ ઉદેળ વેલે છે. 
 ઉયતત અનવુાંધાનભાાં દેળને ચાફયત્ર્મલાન રુુ અને સ્ત્રીની તાતી જરૂફયમાત છે એભ 
કશી ળકામ અને ામાના સ્તયે આ તારીભ વળક્ષણના ભાધ્મભ દ્વ્રાયા ભી ળકે.એ લાત ણ 
વશજ સ્લીકામવ છે. આજના યગુભાાં અધ:તનની દળાભાાંઆ વવધ્ધાાંત આણને જાણે ફદળાસચૂન 
કયત શમ એભ રાગ ેછે. વનખારવ લતવનવ્મલશાય, વનયાણબભાનીતા,વત્મવભીતા અને તાના 
કભવને વભવિત થઇ જલાની બાલનાનુાં આયણ કામભ યીતે જલામ એ જ ચાફયત્ર્મ-ઘડતયની 
વાચી તારીભ વળક્ષણ દ્વાયા થઇ ળકીએભ કશલેામ.અંતભાાં તેઓ એભ કશ ેછે કે, ભાત્ર વનણુતા 
અને બપુ્ધ્ધભતાના જયે વભાજ ભશાન કે કામભી વમપૃ્ધ્ધ ટકાલી યાખલાભાાં વક્ષભ ન ફની ળકે. 
આ યીતે વળક્ષણન આ ભશત્લન વવધ્ધાાંત ામાની ફાફત ગણાલી ળકામ. 

“સ્ળ” ોધની કા: 

 ઉવનદ આ મૂભતૂ વવધ્ધાાંતના આધાયે ડૉ.યાધાકૃષ્ણનના આ વવધ્ધાાંતનુાં પ્રવતાદન 
કયે છે. કેભ કે આ વવધ્ધાાંત ઘણ પ્રાચીન છે.ભાણવ જ્માાં સધુી તાન અશમૌ ઓગાે નફશ ત્માાં 
સધુીની તેભની તભાભ જ્ઞાનપ્રાપ્તત જાણ ેકે ભાત્ર ઉયછલ્રી જ યશ ેછે. અવરી વનાને ફદર ે
ભાત્ર ચકાટ જ ફની યશ ેછે.ણ કામભી અને ળાશ્વત જ્ઞાનની પ્રાપ્તત ભાટે ભનષુ્મએ વોપ્રથભ 
ત તાનુાં ‘હુ ાં ણુાં’ ફાજુએ યાખી દેવુાં ડ.ેતાનુાં વનયાણબભાનીણુાં તભાભ ભાગવ વય ફનાલી 
ળકે.તાના ‘સ્લ’ નુાં જ્ઞાન વલોયી છે. લી,પ્રત્મેક વ્મક્તતને તાના બીતયભાાં યશરેી 
ળક્યતાઓ વલકવાલલાન ણૂવ અવધકાય છે.યાંત ુ એ ભાત્ર ફોપ્ધ્ધક ખેંચતાણથી જ ળક્ય ન 
ફને,એ સ્ષ્ટ છે.જેના સ્થાને અંતમુાંખતા અને સ્લક્સ્થયતાના ાંથ ેઆગ લધી આ ફાફતભાાં 
વનષ્િા લધાયી ળકામ.અધ્માત્ભક એભ કશ ે છે કે ભાનલ તાની જાતને ઓખીર ેએટરે ફધ ુ
આલી જામ.એક કશલેત છે કે ‘હુાં જામ છી જ શફય આલે.’ એ લાત ણ ‘સ્લ’ ળધની કરાભાાં 
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આલી જામ.દયેક ભનષુ્મભાત્ર તાનુાં આત્ભદળવન કયીને તાની ક્ષવતઓ જાણી રે એટર ે
સ્લાબાવલક યીતે તે આત્ભાથી રજ્જા ાભળે.તેનુાં અણબભાન ઓગી જળે. આજ લાતને 
ડૉ.યાધાકૃષ્ણનૌ વળક્ષણની મૂભતૂતાભાાં વભાલે છે.ભશાત્ભા ગાાંધીએ અને ટાગય ણ આ 
વલમના વભથવક યહ્યા છે.’વત્મના પ્રમગ’ નાાં ઘણ પ્રકયણભાાં ગાાંધીજીએ આ વલમભાાં વલસ્તતૃ 
વભજણ આી છે. 

 ઉવનદ અને ધભવસુ્તકભાાં એ લાતને વલળે ભશત્લ અાયુાં છે કે, ભનષુ્મના 
આત્ભાભાાં જ ઇશ્વય યશરે છે.આત્ભાની સ્લચ્છતા પ્રભનુુાં વનલાવસ્થાન ફની જામ છે. ‘આત્ભા વ 
યભાત્ભા’ એ બાલન આજે ણ વાધઓુ દશયાલે છે. યાંત ુ આ ફાફતને કેભ 
ઓખલી,આત્ભાનુાં અલરકન કેભ કયવુાં? એ યસ્ત ફતાલે એ ઉત્તભ પ્રકાયની કેલણી છે,એભ 
યાધાકૃષ્ણનનુાં ભાનવુાં છે. 

ાશ્વત જ્ઞાનની પ્રાપ્તત : 

 ળાશ્વત જ્ઞાનની પ્રાપ્તત એ ણ વળક્ષણન અગત્મન મૂભતૂ વવધ્ધાાંત છે.યાધાકૃષ્ણન એ 
એલા જ્ઞાન ઉય બાય મુાંકે છે કે જે ભાનલના જીલાતા જીલન વાથે લણાઇ ગય ુ શમ.ભાણવ 
સુ્તકભાાંથી ળીખી ળકે છે,યાંત ુએ જ્ઞાન ભાત્ર ઔચાફયક શમ છે.આ પ્રકાયનુાં જ્ઞાન ભાણવના 
બીતયી તત્લ સધુી શોંચત ુનથી.લી ,ભાણવ વચા અથવભાાં રૂાાંતફયત થમ નથી. ઉભાળાંકય 
જી કશ ેછે તેભ ‘હુાં ભાનલી ભાનલ થાઉ ત ઘણુાં’  એ યીતે ભાનલીભાાંથી ભાનલ ફનલા ભાટે 
ત ભાણવ અધ્મેતાએ એકાાંતભાાં ળાાંત ણચત ફળેી,અંત:સ્ુયણાનુાં જ્ઞાન ભનભાાં પેરાલી 
તાનાાં લતવનસ્લબાલભાાં કેટલ ુવભયવ થામ છે, તે તાવવુાં ડ.ેજે જ્ઞાન ભેલલા ભાટે ભાણવ 
અશી-તશીં બટકે છે,કથા,ભાંફદયના ઉદેશ્ભાાં જે વાાંબે છે તેની અનભુવૂત ત તાની બીતય જ 
વભામેરી છે.ણ કરૂણાએ લાતની ણ છે કે જેભ મગૃને ળધ વાચી કસ્તયુીને શમ છે અને તે 
તાની ાવે જ શલા છતાાં દડયા કયે છે, તેવુાં જ ભાણવનુાં આ અનવુાંધાનભાાં છે. 

 ળાશ્વ એટરે કે વનાતન,શાંભેળા ટકી યશ ેતેવુાં અને એથી વલળે કશવે ુાં શમ ત જે જ્ઞાન 
ભાણવને બલબલવાથે યશ ે તેવુાં. જેને અધ્માત્ભ ‘આત્ત્ભક કેલણી’ ણ કશ ે છે. આણા ઘણા 
ભશારુુએ આ વલમભાાં તાના વલચાય આતમા છે.વાચા વળક્ષણના મખુ્મ ઉદે્દળ અને 
મલુ્મને વવદ્ કયતાાં તેભાાં વનાતન જ્ઞાનપ્રાપ્તતને જ વાાંકી રેલાભાાં આલે ત જ્ઞાન ણચયસ્થામી 
ફને છે.યાધાકૃષ્ણનના ભતે, ‘ભનષુ્મના જીલનન શતે ુ દજમલી આનાંદપ્રભદ જ નથી,ણ 
આત્ભાની કેલણી છે.”આંતફયક યભતત્લની પ્રતીવત ભાટે જીલન છે. ભાણવ જ જાણીજઇને જ 
આ ફાફતની અલગણના કયે ત તે શાથે કયીને જ તક ગભુાલે છે.’ વળક્ષણન અંવતભ શતે ુજ 
ભાણવના વાચા આંતયજગતને વશામક થલાન છે જે એક ખફૂજ સ્ષ્ટ લાત છે.આ યીતે 
યાધાકૃષ્ણનના ભતે વતજ્ઞાનની પ્રાપ્તતન વળક્ષણ વવદ્ાાંત આધાયભતૂવવદ્ાાંતકશી ળકામ. 

આત્મમક મ ક્તત :  
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વળક્ષણન મખુ્મ આધાયસ્તાંબ આત્ત્ભક મકુ્તત છે.ડૉ.યાધાકૃષ્ણનના ભતે વ્મક્તતત્લની 
આંતફયક ગશનતા તથા તેની આધ્માત્ત્ભક ગવતળીરતા ભનષુ્મને આત્ત્ભક મકુ્તત તયપ રઇ જામ 
છે.ભાણવની આત્ત્ભક મકુ્તત વવલામ કશુાં જ ભશાન નથી તેભજ આત્ભતત્લ યના ભાનલીમ 
અવધકાયથી કશુાં ચફડમાત ુાં નથી.છાંતા ભાનલી તાની આંતફયક સ્લતાંત્રતાના બગ ેણ દુજમલી 
ફાફતભાાં ગાડફૂ થઈ જામ છે.તે કેટરી કરૂણ અને કભનવીફ લાત છે તેભ યાધાકૃષ્ણનનુાં 
ભાનવુાં છે.લી,આત્ભન્નવતનુાં વાંણૂવણે જતન થવુાં જઇએ તે લાત ઉય તેઓ લધાયે બાય મકેૂ 
છે.તેઓ કશ ે છે કે,’કરા અને સ્થાત્મ ,તત્લજ્ઞાન અને ધભવ ,વલજ્ઞાન અને પ્રાવલવધક 
વલજ્ઞાનભાાંનીભાણવની ભશાનતભ વવપ્ધ્ધઓ તાના લાતાલયણના દાવ ફની જનાયા ભાટે 
નથી,ણ એ માવલયણ ઉય પ્રભતુ્લ ભેલી તે વાંદ કયેરી યીતે એને પયીથી આકાય 
આલાની ક્ષભતા ધયાલનાય ભાણવને આબાયી છે. ‘આઅનુાંવ ાંધાને વળક્ષક અંત:તત્લના આ 
સ્લતાંત્ર આદળવને નજય વભક્ષ યાખલ જઇએ, એભ યાધાકૃષ્ણન ભાને છે.ખફૂજ બવ્મ લાત 
ડૉ,યાધાકૃષ્ણને આણને વભજાલી છે.તેભના ગશન ણચિંતનની વશજ પરશ્રવુત ત્લફયત દેખાઇ આલે 
છે. 

વાંવાયભાાં ફ ેપ્રકાયનાાં ભનષુ્મ શમ છે.શરેા પ્રકાયના ભનષુ્મ કે જ્માાં જામ ત્માાં જે-તે 
લાતાલયણ પ્રભાણ ેબી જતા શમ; જ્માયે ફીજા ઓછા પ્રભાણલાા ભનષુ્મ કશી ળકામ કે જેઓ 
જ્માાં જામ ત્માાં તાના થકી નવુાં લાતાલયણ ઊભ ુ કયતા શમ.આ ફાફત ડૉ.યાધાકૃષ્ણનના 
પ્રસ્તતુ વવદ્ાાંતને અનવુયે છે. લી, જેના ઉય લાતાલયણની ત્લફયત અવય થઇ જામ ત ે
વાભાજમ ભાણવ કશલેામ.આલા ભનષુ્મ જીલનની કઇ ળાશ્વત વવપ્ધ્ધ ભેલી ળકતા નથી.જ્માયે 
ભાત્ર વનજઆત્ભાને અનવુયી ,આત્ત્ભક યીતે સ્લતાંત્ર ફની ભશનેત કયનાય ભનષુ્મ ચક્કવ 
તાના ધ્મેમને ભેલી ળક્યા છે. ફીજાની અવયથી જીલી જાણનાયા કદી નલ ભાગવ કાઢ્ી 
ળકતા નથી કે તે નક્કી કયેરા ધ્મેમ વયતાથી ભેલી ણ ળકતા નથી.આભ,વ્મક્તતના 
ામાના વળક્ષણ વવધ્ધાાંતભાાં આત્ત્ભક મકુ્તતન બાલ ઉત્તયતય પ્રગવત ભાટે અગત્મન ફની જામ 
છે. ડૉ.યાધાકૃષ્ણનના જીલનભાાં આ ફાફત પ્રત્મક્ષ થઇ શતી. 

માનળશનમાવણ શક્ષણ :  

   ભાનલનુાં વનભાવણ કયવુાં એ વળક્ષણન અને ભશત્લન અને ામાન મૂ વવધ્ધાાંત 
છે.દેળન નાગફયક બણીગણીને વપ ડૉતટય ,એપ્જજવનમય કે લકીર ફને ણ જ તે ભાત્ર 
ઔચાફયક જ્ઞાનને લયેર શમ અને ભાનલતાનુાં નાભવનળાન ન શમ ત તે વપ વળક્ષણના 
વનળાની નથી,તેભ યાધાકૃષ્ણનનુાં ભાનવુાં છે.તેભન ભતે ‘વળક્ષણ ેફયણૂવ ફનલા ભાટે ભાનલીમ 
ફનવુાં જ જઇએ,તેભાાં ભાત્ર ફોપ્ધ્ધક તારીભ જ નફશ,ણ હૃદમશપુ્ધ્ધ અને આત્ભવળસ્તન ણ 
વભાલેળ થલ જઇએ.એ યીતે વત્મ વલચાય અને પ્રેભા જીલન વળક્ષણન ભાનલીમ અંળ છે’ 
આગ તેઓ કશ ે છે કે, ‘વળક્ષણનુાં કાભ ભાત્ર કુળ કાયીગય અને તજજ્ઞ ફનાલલાનુાં જ 
નથી,ણ વભ્મ ભાનલનુાં વનભાવણ કયલાનુાં છે.’ 
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 ભાનલતા અને વાંસ્કૃવત એક વવક્કાની ફે ફાજુ છે. ભાનલવનભાવણકાયી વળક્ષણભાાં 
વાંસ્કૃવતની ભવૂભકા ઘણી ભશત્લની છે. યાધાકૃષ્ણનના ભતે વાંસ્કૃવત એટરે ભનષુ્મભાાં યશરેી 
શતુાને લળ કયલાની પ્રફક્રમા.વાંસ્કૃવત ભાણવને ભાનલીભાાંથી ભાનલ ફનાલે છે. ભનષુ્મને અજમ 
વાભાત્જક પ્રાણી કયતા ઊંચી ભવૂભકાએ રઇ જઇ આદળવ જીલન જીલલાની ધ્ધવત તયપ 
અંગરુીવનદેળ કયે છે.ભનષુ્મના ઉત્ક્રાાંવતકાથી આજ સધુી તેને વભ્મ નાગફયક ફનાલલાભાાં જ 
ઉકાયક ફયફ કઇ યહ્યુાં શમ ત તે વાંસ્કૃવત છે.અને આ વાંસ્કૃવતને લાનુાં કાભ વીધી કે 
આડકતયી યીતે વળક્ષણ થવુાં જ જઇએ. અને ત જ ભાનલવભાજની આધાયળીરા, પે્રયક મલૂ્મ 
અને ળાશ્વત પ્રગવત ભાનલ –વલકાવમાત્રાભાાં જલાઇ યશ.ે આ યીતે વળક્ષણ બરે ગભે તેટલુાં 
આધવુનક ફને ણ એ તાનુાં મૂભતૂ સ્લરૂ જ લીવયી જલા ાભે ત આણે ળી પ્રગવત કયી 
કશલેામ ? આ દ્રષ્ષ્ટએ ‘ભાનલવનભાવણકાયી વળક્ષણ’ વવધ્ધાાંત ઘણુાં જ ભશત્લ ધયાલે છે.વાાંસ્કૃવતક 
લાયવ અને આત્ભલૈબલની જાલણી એ વળક્ષણન પ્રાણ છે.તેના અજલાે-અજલાે વળક્ષણનાાં 
ઉત્તયત્તય વળખય વય કયલા એલ શતે ુવનાતન છે, એ વનવિત લાત છે. 

ઉસુંહાર :  

 આભ,ડૉ.યાધાકૃષ્ણન આજીલન વળક્ષણના ઉાવક યહ્યા કેલણીના વાચા સ્લરૂને 
ાભલા તેઓ વતત ગશન ણચિંતનભાાં યશતેાાં.વળક્ષણની વાચી વાંકલ્ના કયલાની વાથે વાથે 
ાભલા તેનાાં વનાતન તત્લને જાલી યાખલાની ણચિંતા ણ તેઓએ વેલી શતી. ત ેલાત તેભના 
વલચાયભાાં સ્ષ્ટ જણાઇ આલે છે. તેભની વળક્ષણ–વલચાયધાયાઓ આણા વળક્ષણજગતની 
ધયશય સ્લરૂ છે.આજના આધવુનક અને પ્રગવતળીર યગુભાાં ણ તેભના ભાગવદળવક,વવધ્ધાાંત 
વળક્ષણપ્રફક્રમાભાાં પે્રયણાત્ભક ભવૂભકા વનબાલે છે, એ વન:ળાંક લાત છે.ઔચાફયક વળક્ષણથી 
ભાનલતાના મલુ્મને વરાભત યાખલાની તભેની દરીર ફેળક વાથવક ફની છે.વળક્ષણના 
અફડખભ અલધતૂ તયીકે આજીલન તેઓ ચાંજદ્રની ળીત ચાાંદનીની જેભ પ્રકાળ ાથયતા યહ્યા 
અને આજે ણ તેભના વલચાયની આ વલચાયપ્રવાદીઓ આણને દીલાસ્લરૂે ઝશી 
વળક્ષણન વાચ યાશ ફતાલ ેછે. 
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