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સારાાંિ: ગજુયાતી વાહશત્મકાયોભાાં શ્રી ગગજુબાઈ ફધકેાનુાં સ્થાન ફા વાહશત્મના ક્ષતે્ર ેસલુણવ અક્ષયે રખામલેુાં છે.ફાકોન ેકેન્દ્ર સ્થાન ેયાખીન ેરખામરેા 
તભેના ગ્રાંથોભાાં  તત્કારીન શળક્ષણ વ્મલસ્થા અન ેશળક્ષણની દ્ધશતઓ આફહેફૂ યીત ેસ્ષ્ટ જોલા ભે છે.ત ેવભમના આચામો, શળક્ષકો અન ેશલદ્યાથીઓ 
કેલા શતા તનેો ગચતાય સુયેે પ્રગટ કયલાભાાં આવ્મો છે ઉયાાંત તભેણ ેઆરેી શલશલધ દ્ધશતઓભાાં કાવ્મ ગાન દ્ધશતની ખફૂી વશલળે જોલા ભે છે. 
ચાિીરૂ િબ્દો  : શળક્ષણ- ળાાભાાં આલાભાાં આલતી તારીભ ,કાવ્મગાન: શલશળષ્ટ યીત ેયાગ યકુ્ત યજૂઆત, શલળેતાઓ:વાયી ફાફતો   
      
શ્રી ગગજુબાઈ ફધેકાએ  શળક્ષણના ક્ષેત્ર ે તત્કારીનશળક્ષન 
વ્મલસ્થા,લાતાવ દ્વાયા શળક્ષણ, ઈશતશાવ શળક્ષણની દ્ધશતઓ, 
શ્રતુ રેખન, વ્માકયણ શળક્ષણ ળીખલલાની દ્ધશતની જેભ 
કાવ્મગાન લગવભાાં કઈ યીતે  અવય કયે છે તેના શલળે 
ઝીણલટ પલૂવક  યજૂઆત કયેરી છે.      પ્રખય 
શળક્ષણળાસ્ત્રી શ્રી ગગજુબાઈ ફધેકાને ફા વાહશત્મના 
શતાભશ, ફાકોના ગાાંધી,વાહશત્મના બ્રહ્મા અને વશલળે 
મળૂાીભાાં તયીકે ઓખલાભાાં આલ ેછે.પ્રાથશભક શળક્ષણભાાં 
ફાકોને કેન્દ્રભાાં યાખીને શળક્ષણ આલાનો શલચાય અને 
તેને મશૂતિભાંત  કયતા તેભના વાહશત્મભાાં  
“ફારદળવન”,”ભાફા થવુાં અઘરુાં છે”, “પ્રાથશભક ળાા ભાાં 
શળક્ષક” અને “હદલાસ્લપ્ન” તભેના ગચયસ્ભયણીમ ગ્રાંથો છે. 
        હદલાસ્લપ્ન એ પ્રાથશભક શળક્ષણને કેન્દ્રભાાં યાખીને 
રખામેર  તેભનુાં ઉત્તભ પસુ્તક છે.ચાય શલબાગભાાં 
લશચેામેરા આ પસુ્તકભાાં અધ્માનને કઈ યીતે 
અવયકાયક ફનાલી ળકામ તેના શલશલધ પ્રમોગો યજૂ 
કયેરા છે.તત્કારીન શળક્ષણ વ્મલસ્થા અન ે શળક્ષણની 
દ્ધશતઓ આફેહફૂ યીતે સ્ષ્ટ જોલા ભે છે.જેભકે 
શલદ્યાશધકાયી, શળક્ષકો, આચામો અન ેશળક્ષકો નલા પ્રમોગો 
અને દ્ધશતઓ કયલાભાાં ભાનતા નશીં, શલદ્યાથીઓને 
ગોખાલવુાં, અશધકાયીઓની ખળુાભત કયલી લગયે પ્રકાયના 
લતવન –લરણો શળક્ષકભાાં જોલા ભતા.  તનેે તેભણે મોગ્મ 
ગણવ્મા ન શતા. તે વભમે શલદ્યાથીઓ તોપાનો કયતા 
,શળક્ષકોની ભશ્કયી કયતા જેલા ફાકોના લતવનો અધ્મમન 
પ્રહિમાભાાં રુકાલટ કઈ યીતે દાખર કયતા તેની  
ગચિંતાતેભણ ેસ્ષ્ટ યજૂ કયેરી છે. 

      ગગજુબાઈ ફધેકાએ  શલદ્યાથી સ્લચ્છ ફન,ે ળાાંશતથી 
યશ ે શલશલધ પ્રવશૃતઓભાાં જોડામ અને લગવભાાં સ્લમાં શળસ્ત 
આલે તેલા પ્રમત્નો કઈ યીતે થામ તે ભાટે અથાક પ્રમત્નો 
કયેરા શતા. તે વભમે ફાકોને ફેર ડ ે તેનો ડય શતો. 
ળાા પ્રલેળની ફીક , શળક્ષક અન ે આચામવની ફીક 
યીક્ષાનો ડય આ ફધાની જગ્માએ ક્ષભતા ય બાય મકુ્યો 
છે. ળાાભાાં અભ્માવ કયતા શલશલધ શલમોના 
અભ્માવિભને ીયવતાાં શરેા જરૂયી સધુાયા કયી શળક્ષણ 
કામવ કયવુાં જોઈએ. પ્રાથશભક ળાાનો શળક્ષક લાતાવ 
કથનની વાથે વાથે કાવ્મનુાં ગાન ણ કયે તેલી ક્ષભતા 
તેનાભાાં શોલી જોઈએ એના ભાટે ગગજુબાઈ ફધેકાએ 
અધ્મમનના શલચાયો યજૂ કમાવ છે. 
        ગગજુબાઈ ફધેકાએ ફાકોને ઈશ્વય, આત્ભા, ધભવનુાં 
શળક્ષણ આલાને ફદરે યભલા કદૂલાનુાં તેભજ વાંગીત 
વાથેનુાં ગાન ફાકોને ીયવવુાં જોઈએ તે પ્રભાણે કહ્ુાં છે. 
બાા શળક્ષણભાાં કાવ્મ ગાનનુાં ખફૂ ભશત્લ યશલેુાં છે, ત્માયે 
આણને તેભના “હદલાસ્લપ્ન” પસુ્તકભાાં શળક્ષણભાાં કાવ્મ 
ગાન કઈ યીતે અવય કયે છે તેનુાં ભશત્લ વભજાલતા તેભને 
શળક્ષકે રોકગીતો દ્વાયા કશલતા શળક્ષણનો ામો નાખલો 
જોઈએ તે પ્રભાણ ે કહ્ુાં છે. તેભણ ે રોકવાહશત્મભાાં 
રોકગીતોનુાં ગાન એ આણુાં ઘયેણુાં છે તેભ કશી લગવખાંડભાાં 
કાવ્મ-શળક્ષણ દયશભમાન રોકગીતોનુાં ગાન કયાવ્યુાં શત ુાં. 
તેઓ કાવ્મગાન એ જીલનનો આનાંદ છે તેવુાં 
ભાનતા.કશલતા એ આત્ભાની અમતૃકા છે, ણ 
કાવ્મગાન કયવુાં અને કયાલવુાં એ વશજ છે. કશલતાને 
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આત્ભવાત કયલી અને વાથે વાથે ગાન કયલાની પ્રહિમા 
અગયી છે. ળરૂઆતભાાં શલદ્યાથીઓ કાવ્મગાન કયી ળકતા 
નશતા. કાયણકે તેભને વ્મલસ્સ્થત ગાન કયલાની ટેલ 
નશતી એટરે શળક્ષક ગાનનુાં લાયાંલાય યટણ કયાલતા 
ફેસયૂા અલાજ ને કાયણે કેટરાક ચાા કયલા રાગ્મા, 
કેટરાક ભશ્કયી કયતા જે શલદ્યાથીઓને કાવ્મ ગાન 
આલડતુાં નશોમ તેભને અરગ ફેવાડલાભાાં આલતા યાંત ુ
લાયાંલાય ગાન કયાલતા શલદ્યાથીઓને યવ લધ્મો તેભને 
ળાની ફશાય ગાલાનો હકુભ આપ્મો. ગભે ત્માાંથી યવપ્રદ 
કશલતાઓ ળોધી તઓે ગાન કયતા. છોકયાઓ ગાભભાાં 
બેગા થઈને ગીતોનુાં ગાન કયલા રાગ્મા, કાવ્મગાનની આ 
દ્ધશતને કાયણે યોજે યોજ નલી કશલતાઓ છોકયાઓ ગાલા 

રાગ્મા, આભ કયતા કયતા શલદ્યાથીઓને ાાંચ- ાંદય 
કશલતાઓ ભોઢે થઇ ગઈ. આભ, લાયાંલાય શળક્ષક 
શલદ્યાથીઓને કાવ્મોનુાં ગાન કયાલે તો શલદ્યાથીઓન ેખફૂ 
યવપ્રદ રાગે છે. 
ઉવાંશાય: આભ,ઉયોક્ત યીતે  ગગજુબાઈ ફધેકાએ 
ફાકોન ે અનરુક્ષીને આેરી શલશલધ દ્ધશતઓભાાં 
કાવ્મગાન દ્ધશતની શલળેતાઓ જોઈ ળકામ છે. 
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