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બ્રિટીશકાલીન ભારતમાાં બ્રશક્ષણના આરાંબ્રભક પ્રયાસો  

પ્રા.અબ્રવિનકમુાર એચ. રાઠિા 

આબ્રસસ્ટન્ટ પ્રોફેસર, સ્િ. એમ.સી. પરમાર બી.એડ. કૉલેજ, ખટમ્બા, મુ. ખટમ્બા, િાઘોડડયા-િડોદરા રોડ, 

બ્રજ. િડોદરા, ગજુરાત 

સારાાંશ : ભારતની શૈક્ષબ્રણક અને સાાંસ્કૃબ્રતક પરાંપરા બ્રિવિમાાં જાણીતી છે.આપણી સાંસ્કૃબ્રત પ્રાચીન છે. ૪૦૦૦ િર્ષ પહેલા ભારતીય 

સાંસ્કૃબ્રતમાાં બ્રશક્ષણની શરૂઆત થઈ. પ્રાચીન ભારતના બ્રશક્ષણ તેમજ સમાજની જાણકારી માટે િૈડદક સાબ્રહત્યનુાં પ્રથમ સ્થાન રહ્ુાં છે. ત્યારબાદ 

બૌદ્ધકાલીન બ્રશક્ષણ વ્યિસ્થા રહી. બૌદ્ધ બ્રશક્ષણનાાં કેન્ર બૌદ્ધ મઠ અથિા સાંઘ હતાાં. મધ્યકાલીન ભારતના બ્રશક્ષણ અાંગે ડૉ.કેઈ લખે છે કે, 

“ મુબ્રસ્લમ બ્રશક્ષણ એક બ્રિદેશ પ્રણાલી હતી. જેનુાં ભારતમાાં પ્રત્યારોપણ કરિામાાં આવ્યુાં હતુાં. જેણે િાહ્મણીય બ્રશક્ષણની સાથે અબ્રત અલ્પ 

સાંબાંધ રાખ્યો અને તે નિી ભૂબ્રમમાાં બ્રિકસ્યુાં. સમય િીતતો ગયો. ભારતમાાં બ્રિટીશ શાસનનો પગપેસારો મજબુત બનતો ગયો અને તેઓએ 

ભારતમાાં બ્રશક્ષણનો આરાંભ કરિા પોતાના પ્રયત્નો આદયાષ.” પ્રસ્તુત સાંશોધનમાાં બ્રિડટશ કાળના એ આરાંબ્રભક પ્રયાસો બ્રિર્ે િાત કરિામાાં 

આિેલ છે. 

ચાિીરૂપ શબ્દો : િૈડદક સાબ્રહત્ય, બૌદ્ધ મઠ, બૌદ્ધકાલીન બ્રશક્ષણ વ્યિસ્થા 

પિૂષભબૂ્રમકા : 

  લાંડન િેપારી માંડળ ઈ.સ. ૧૬૦૦માાં 

ભારતમાાં િપેાર અથ ે આવ્યુાં. શરૂઆતમાાં તણેે િેપારના 

પટ્ટા મેળવ્યા. ઇંગ્લેન્ડની પાલાષમને્ટ દ્િારા તણેે ભારતમાાં 

િેપારની છૂટ આપિામાાં આિી. િેપાર અથ ે આિેલુાં આ 

માંડળ ૧૬૯૮ માાં પટ્ટાની રકમ ન ભરી શકયુાં. પડરણામ ે

‘ઇસ્ટ ઇબ્રન્ડયા કાંપની’ અબ્રસ્તત્િમાાં આિી. તેન ે પટ્ટો 

આપિા સાથે દર ૫૦૦ ટનના િહાણ સાથ ેએક પાદરીની 

આયાત ઇંગ્લેન્ડથી કરિાની છૂટ આપી. આ પાદરી 

ભારતમાાં ધમષપ્રચાર અને બ્રશક્ષણ પ્રસાર એમ બે કાયષ કરતા. 

આ રીતે ધીમે ધીમે ભારતમાાં િેપાર, રાજકારણ અન ે

બ્રશક્ષણ ત્રણેમાાં કાંપનીએ પગપેસારો કયો. ભારતમાાં 

અાંગ્રજેોએ પોતાના સ્િાથે આધુબ્રનક બ્રશક્ષણ આપિાના જે 

પ્રારાંબ્રભક પ્રયાસો કયાષ જે સમય જતાાં ભારતીયો માટ ે

િરદાનરૂપ સાબ્રબત થયુાં. 

 

પ્રાથમિક પ્રયાસો : 
અંગે્રજોને મોગલ બાદશાહ શાહઆલમ 

પાસથેી ૧૭૬૫માં બંગાળ,બબહાર અને ઓબરસાની 

દીવાની મળતાં, ભારતમા ં બિબિશ સત્તાનો પ્ારંભ 

થયો. પ્ાચીન ભારતની બવખ્યાત બશક્ષણ 

સંસ્થાઓનો લાંબા સમય પહેલાં અસ્ત થયો હતો. 

સલ્તનત સમયમાં સ્થાબનક બશક્ષણને કોઈ ઉતે્તજન 

મળયયં ન હતયં. મોગલ યયગમા ં અને બવશષે કરીન ે

અકબરના શાસનકાળમા ંફારસી, ઉદદૂ  તથા બહન્દી 

બશક્ષણ અને સાબહત્યને સારં એવયં પ્ોત્સાહન 

આપવામાં આવયયં હતયં. ત્યાર પછી ઔરંગઝેબના 

મૃત્યય બાદ મોગલ સત્તાનય ં પતન થતાં તથા 

મરાઠાઓ મોિે ભાગે લડાઈઓમાં રોકાયેલા 

રહેવાથી બશક્ષણની ઉપકે્ષા થઈ. અલબત્ત અગેં્રજ 

સત્તાની ભારતમાં શરૂઆત થઈ ત્યાર ે બહંદય 

ધમૂસ્થાનોમાં પાઠશાળાઓ તથા મબસ્જદોમા ં

મદ્રેસાઓ જવેી બશક્ષણ સંસ્થાઓ ચાલતી. તેઓ 

બવદ્યાથીઓને પ્ાથબમક કક્ષાનયં કહી શકાય તેવય ં

બશક્ષણ આપતી. પરંતય આ સંસ્થાઓનયં સ્વરૂપ 

મયાૂબદત, અબનયબમત અન ે પયરાણયં હતય,ં  તેથી 

બશક્ષણનો ખાસ ઉપયોગી હેતય સરતો નબહ. 

મિસ્તી ધિમ-પ્રચારકોની પહેલ : 

ભારતમાં પાશ્ચાત્ય ઢબ ે બશક્ષણ 

આપવાની પહેલ બિસ્તી ધમૂ-પ્ચારકોએ કરી 

હોવાનયં કહી શકાય. આ પહેલા બફરંગીઓએ 

આવા પ્યત્નો કરલેા, પરંતય તેમા ં ધાબમકૂ 

અસબહષ્ણયતાનય ં તત્ત્વ મયખ્ય હોવાને લીધ ે તેમન ે

સદંતર બનષ્ફળતા મળી. બવબલયમ કેરએે પોતાના 

બે સાથીદારો જહોન માશમૂન અને બવબલયમ 

વોડૂની સહાયથી કલકતાથી આશર ે ૩૦ 

બકલોમીિર દદર આવેલા બસરામપયરમાં ૧૭૮૯મા ં

પ્થમ બશક્ષણ સંસ્થાની સ્થાપના કરી. કેરએે 

સસં્કૃત, બગંાળી, મરાઠી તથા બહન્દી ભાષાઓ પર 

પ્ભયત્વ  મેળવયયં. તેણે સંસ્કૃતનય ં વયાકરણ, સસં્કૃતનો 

શબ્દકોશ, વાલ્મીબક રામાયણની નવી આવબૃત્ત, 

બંગાળીનયં વયાકરણ, આશર ે ૮૦,૦૦૦ બંગાળી 

શબ્દોનો બનેલો બંગાળી શબ્દકોશ વગરે ેપયસ્તકો 

પ્બસદ્ધ કરીને બશક્ષણ અન ે સાબહત્યને નોધંપાત્ર 

ઉતે્તજન આપયયં. તેણે કેિલાક નવજયવાન બંગાળી 

લેખકોને પણ કૃબતઓ રચવા પ્ોત્સાબહત કયાૂ. 
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કેરએે સાબહત્ય-સાધના સાથ ેબશક્ષણ-સાધના પણ 

ચાલય રાખી. તેની પ્રેણાથી તેના સહ કાયૂકર 

માશમૂન ેબસરામપયરમા ંછોકરા અન ેછોકરીઓ માિે 

પાશ્ચાત્ય ઢબ ે બશક્ષણ આપતી પ્થમ શાળા 

સ્થાપી. શ્રીમતી માશૂમને બસરામપયરમાં કન્યાઓ 

માિે પ્થમશાળા શરૂ કરી. ત્યારબાદ 

બસરામપયરના બિસ્તી સ્ત્રી સમાજ ેકલકત્તા, ઢાંકા, 

બચતાગોગં વગેર ે શહેરોમાં કન્યાશાળાઓ શરૂ 

કરી. બવબલયમ વોડે બસરામપયરમાં મદ્રણાલય શરૂ 

કયયું. આનાથી બશક્ષણ અને સાબહત્યની 

પ્વબૃત્તઓને સારં એવયં ઉતે્તજન મળયયં. લોડૂ 

વેલેસ્લીએ ૧૮૦૧માં કલકત્તામાં સ્થાપેલી ફોિૂ 

બવબલયમ કોલજેમાં પણ કેરએે બંગાળીના બશક્ષક 

તરીકે સવેાઓ આપી. બવબલયમ કેર ેબાદ તેના પયત્ર 

ફેબલક્સ કેર ે જહોનક્લાકૂ, માશૂમન વગરેએે 

શૈક્ષબણક અને સાબહબત્યક પ્વબૃત્તઓ ચાલય રાખી. 
આમ, આ બિસ્તીધમૂ-પ્ચારકોએ બંગાળના ં

પયનરત્થાન તથા ધમૂસયધારણા માિેની પાયાની 

કામગીરી બજાવી તથા રાજારામમોહનરાયના 

કાયનૂી પદવૂભદબમકા બાધંી તેમ કહી શકાય. આ 

પહેલા ૧૭૮૪માં કલકત્તામા ં સર બવબલયમ હાથ ે

ખાસ કરીને ઐબતહાબસક સશંોધનો માિે બંગાળ 

એબશયાબિક સોસાયિીની સ્થાપના થઈ હતી, તેણ ે

પણ બશક્ષણ અને સાબહત્યની પ્વબૃત્તઓમા ં

નોધંપાત્ર ફાળો આપયો. 
૧૮૧૩ના સનદીધારાથી પમરવતમન, ધિમ-

પ્રચારકોની પ્રવમૃિઓને અમધકૃત પરવાનગી : 

વીસ વષે નવી સનદ આપવાનો પ્શ્ન 

બિબિશ સંસદમાં ઉપબસ્થત થયો ત્યાર ે કંપનીના 

એક સંચાલક ચાલ્સૂ ગ્રાન્િ તથા બવબલયમ 

બવલ્બરફોસ ૂ (ગયલામી બવરદ્ધનાં આંદોલનના 

અગ્રેસર) જવેા નેતાઓના પ્યાસોથી ૧૮૧૩ના 

સનંદી ધારામાં બિસ્તી પાદરીઓને ભારતમા ં

બિબિશ બવસ્તારમાં ધાબમકૂ અને શૈક્ષબણક 

પ્વબૃત્તઓ કરવાની છદ િ આપતી ખાસ જોગવાઈ 

કરવામાં આવી. બિસ્તી પાદરીઓને આવી 

અબધકૃત પરવાનગી મળતાં તેઓએ દબક્ષણ તથા 

ઉત્તર ભારતના ઘણા ભાગોમાં ધીર ે ધીર ે ધાબમકૂ 

પ્ચાર કેન્દ્રો તથા પાશ્ચાત્ય ઢબની બશક્ષણ 

સંસ્થાઓની સ્થાપના  કરી. ૧૮૧૩નો સનદીધારો 

પસાર થયા બાદ ભારતમાં આવનાર બિસ્તી 

પાદરીઓમાં એલેકઝાન્ડર ડફ (૧૮૩૦-૧૮૭૮) 

સૌથી બવખ્યાત હતા. તે ભારતમાં ૧૮૩૦મા ં

આવયા. ભારતમાં પોતાની ૪૮ વષૂની શકૈ્ષબણક 

અને ધાબમૂક કારબકદી દરબમયાન તેણે અનકે 

ભાગોમા ં પાશ્ચાત્ય બશક્ષણ આપતી શાળા અન ે

કોલજેો સ્થાપી.નીચલી જાબતઓના બહન્દયઓન ે

તથા બગંાળના મયકરજી, બનેરજી, ઘોષ, મજય મદાર, 

સરકાર, ચક્રવતી વગરે ે કિયંબોની અમયક 

વયબિઓન ે બિસ્તી ધમ ૂતરફ વાળવામા ંપણ તેનો 

ફાળો સૌથી મોિો હતો. આવયબિઓ પછીથી 

નામાબંકત  બની. વળી, ૧૮૧૩ના સનદીધારાએ 

બિબિશ બવસ્તારમાં રહેલા ભારતીયોનાં બશક્ષણ, 
જ્ઞાન અને બવજ્ઞાનના પ્ચાર માિે વાબષકૂ રૂ. એક 

લાખ ફાળવવાનો પણ કંપની સરકારને આદેશ 

આપયો.જોકે આશર ે ર૦ વષૂ સયધી આ રકમનો 

ઉપયોગ થઈ શક્યો નબહ, છતાયં ેકંપની સરકાર ે

આધારા દ્વારા બહન્દીઓન ે બશક્ષણ આપવાની 

પોતાની જવાબદારીનો પ્થમ સમયે સ્વીકાર કયો. 
કલકિાની મહન્દુ કૉલેજ (મહન્દ મવદ્યાલય - 

૧૮૧૭) : 

કલકત્તાની સવોચ્ચ અદાલતના મયખ્ય 

ન્યાયમદબતૂ સર હાઈડ ઇસ્િ, કલકત્તાના અગ્રસેર 

ઝવેરી ડેવીડ હેર તથા કલકત્તાના અગ્રણી નાગબરક 

વૈદ્યનાથ મયખરજીના પ્યાસોથી કલકત્તામા ં

જાન્યયઆરી, ૧૮૧૭માબંહન્દયકોલજે (બહન્દબવદ્યાલય) 

ની સ્થાપના થઈ. તેમાં અગેં્રજી, બંગાળી, ફારસી 

તથા બહન્દયસ્તાની ઉપરાંત ગબણત, ઈબતહાસ, 

ભદગોળ, ખગોળબવદ્યા વગરે ે બવષયો શીખવવાની 

જોગવાઈ કરવામાં આવી. આ માિે બવખ્યાત 

બશક્ષકો અને પબંડતોની બનયયબિ કરવામાં આવી. 

રાજા રામમોહનરાય ફિ અંગે્રજી બશક્ષણના 

બહમાયતી હોવાથી તથા આ કૉલજેની સાથ ે

સંકળાયેલ રૂબઢચયસ્ત તત્વોના બવરોધી હોવાથી 

તેઓ સબમબતમાંથી અબલપ્ત રહ્યા. આ કૉલજે માત્ર 

બહન્દય બવદ્યાથીઓ માિે જ હતી. ૧૮૨૮માં તેમા ં

૪૩૬ બવદ્યાથીઓ હતા. પછીથી કૉલજેનો વહીવિ 

બબનકાયકૂ્ષમ વયબિઓન ેહસ્તક આવતા,ં સરકાર ે

૧૮૫૫માં તેને પ્બેસડન્સી કૉલજેમાં સમાવી લીધી. 

આમ, કૉલજે ે કલકત્તા અને બંગાળની 

ઉચ્ચબશક્ષણના ક્ષેતે્ર નોધંપાત્ર સવેા બજાવી. આ 

પહેલાં રાજા રામમોહનરાય તથા ડેબવડ હેર ે૧૮૧૬-

૧૭માં કલકત્તામાં અગેં્રજી બશક્ષણ આપતી શાળા 
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સ્થાપી હતી. તેણે માધ્યબમક બશક્ષણના પ્સારણ 

પ્શસ્ય ફાળો આપયો. 

મિક્ષણ પ્રત્યે સરકારી નીમત (૧૮૧૩-૩૫) :  

બહન્દીઓને અંગે્રજી બશક્ષણ આપવા 

સંબંધમા ંકંપની સરકારના વબરષ્ઠઅબધકારીઓ છેક 

૧૮૩૫ સયધી પોતાની નીબતનાં સ્પષ્ટ ન હતા. 

બહન્દીઓને પાશ્ચાત્ય ઢબ ે અગેં્રજી તથા આધયબનક 

બવદ્યાઓનયં બશક્ષણ આપવયં કે બહન્દીઓની પયરાણી 

બશક્ષણ સંસ્થાઓને ચાલય રાખી તેમને ઉતે્તજન 

આપવયં તે પરત્વે પણ તેમનામાં મતભેદ હતો 

.આથી ૧૮૧૩ના સનદીધારાથી કંપની સરકાર ે

બહન્દીઓને બશક્ષણ આપવાની પોતાની 

જવાબદારી સ્વીકારી, તો પણ આ બદશામા ં કોઈ 

નક્કર પગલયં ભરવામા ંઆવયય ંનબહ. આ બાબતમા ં

૧૮૩૫ પહેલાં ફિ છદ િાછવાયા પ્યાસો થયા. 

અરબી, ફારસી તથા મયબસ્લમ કાનદનનય ં મયબસ્લમોન ે

બશક્ષણ આપવાના તથા સરકારી કચેરીઓ માિે 

બશબક્ષત કમચૂારીઓ મળેવવાના ઇરાદાથી 

૧૭૮૦માં વોરન હેબસ્િજ ે કલકત્તા મદ્રાસ (મયબસ્લમ 

કોલજે) ની સ્થાપનાકરી. ત્યારબાદ બનારસના 

મયખ્ય અબધકારી જોનસન ડંકને ૧૭૯૧માં બનારસ 

સંસ્કૃત કૉલજેની સ્થાપના કરી. તેનો આશય 

બહન્દયઓમા ંબશક્ષણનો પ્ચાર કરીન ે લાયક સરકારી 

કમૂચારીઓ પ્ાપ્ત કરવાનો હતો. અલબત્ત ૧૮૧૩ 

અને ૧૮૨૩ની વચ્ચે બિસ્તી પાદરીઓ દ્વારા 

અંગે્રજી બશક્ષણ આપતી શાળા ઠીક ઠીક બવસ્તાર 

કરવામાં આવયો, પરંતય કંપની સરકાર ે આ માિે 

કોઈ અબધકૃત નીબત અપનાવી નહી. ગવનરૂ જનરલ 

લોડૂ એમ્હસ્તે ૧૮૨૩માં કલકત્તામાં સંસ્કૃત 

કોલજેની સ્થાપના કરી, ત્યાર ેબહન્દીઓને પાશ્ચાત્ય 

ઢબનયં બશક્ષણ આપવાના બહમાયતી રાજા 

રામમોહનરાયે  તેનો બવરોધ કરલેો, પરંતય આ 

હકીકત દશાૂવે છે કે કંપની સરકારના વબરષ્ઠ 

અબધકારીઓ હજયએ બહન્દીઓ માિે પૌવાૂલ્પ 

ઢબના બશક્ષણની તરફેણ કરતા હતા. 

િેકોલનેી નોોંધ અન ેબેમન્િકનો ઠરાવ (૧૮૩૫) : 

૧૮૨૮માં ભારતના ગવનરૂ જનરલ પદે 

બનયયિ થનાર બવબલયમ બેબન્િક બેસ્થામ તથા 

જઈેમ્સમીલની બશક્ષણમા ં ઉપયોબગતાવાદની 

બવચારસરણીના અનયયાયી હતા.આ રીતે તે 

પાશ્ચાત્ય બશક્ષણના બહમાયતી હતા, પરંતય થોડા 

સમય સયધી તેણે પૌવાૂત્ય અને પાશ્ચાત્યો વચ્ચનેા 

મતભેદો પરત્વે સમતયલા જાળવી. દરબમયાનમા ં

૧૮૩૩ના સનદીધારાએ બહન્દીઓનાં બશક્ષણ 

માિેની વાબષૂક ૨કમ એક રૂબપયાને બદલ ેએક 

લાખ પાઉન્ડ (તે સમયે આશર ે દશ લાખ 

રૂબપયા)નીકળી.  આ  સમય  દરબમયાન 

બહન્દીઓનાં બશક્ષણની વયવસ્થા માિેની સારી 

એવી રકમ એકત્ર થઈ હતી. એિલ ેતેનો વહેલી તકે 

ઉપયોગ કરવાની જરૂર હતી. બહન્દીઓમાં પણ 

અંગે્રજી બશક્ષણ પ્ત્યેની રબચ અને માગં વધતી 

જતી હતી. શાળા પયસ્તક મંડળે પ્બસદ્ધ કરલે 

૩૧,૦૦૦ અંગે્રજી પયસ્તકો ફિ બે વષૂમાં વચેાઈ 

ગયાં; જયાર ેઆ દરબમયાન સસં્કૃત તથા અરબીમા ં

પ્બસદ્ધ થયેલાં પયસ્તકોની માગં ભાગ્યે જ હતી. 

બહન્દીઓ કંપની સરકારની નોકરી મેળવવા 

આતયર હતા અને તે અંગે્રજી બશક્ષણની પ્ાબપ્ત વગર 

શક્ય ન હતયં. તેવામાં ૧૮૩૪માં મૅકોલનેી ગવનરૂ 

જનરલની કાઉબન્સલના કાયદા સભ્ય તથા બશક્ષણ 

સબમબતના પ્મયખ તરીકે બનયયબિ થઈ. આથી 

પાશ્ચાત્યોને પોતાની બવચારસરણી અમલમા ં

મદકવાનય ં બવશષે બળ પ્ાપ્ત થયયં, બહન્દીઓને શા 

માિે પાશ્ચાત્ય ઢબનયં બશક્ષણ આપવયં જોઈએ તેન ે

લગતી બવસ્તૃત નોધં મેકોલેએ તૈયાર કરીન ે

બેબન્િકને સયપરત કરી. તે પોતે જ નોધં ે છે તેમ 

બહન્દીઓને અંગે્રજી બશક્ષણ આપવા પાછળનો 

તેનો આશય લોહી તથા રંગમાં બહન્દી હોય પણ 

રબચ, રીતભાત, બવચારસરણી તથા અબભપ્ાયોમા ં

અંગે્રજ હોય તેવા બહન્દીઓનો વગૂ ઊભો કરવાનો 

હતો. 
બેબન્િકને મકેોલનેી દલીલો યથાથૂ લાગતા ં

તેણે ૭મી માચૂ, ૧૮૩પના રોજ બહન્દમા ં બશક્ષણનો 

નવો યયગ શરૂ કરતો ઐબતહાબસક ઠરાવ પસાર 

કયો. તેમા ં જણાવવામાં આવયયં કે ભારતમા ં

બિબિશ સરકારનો આશય બહન્દીઓને અંગે્રજી 

તથા યયરોપીય બવદ્યાઓનયં બશક્ષણ આપવાનો 

હોઈને બહન્દીઓનાં બશક્ષણ માિે અલગ મયકાયેલી 

રકમ હવેથી ભારતમાં ફિ અંગે્રજી બશક્ષણન ે

ઉતે્તજન આપવા અથ ે વપરાશે. આ ઠરાવે પહેલી 

વાર બહન્દીઓનાં બશક્ષણ પ્ત્યનેી બિબિશ 

સરકારની અબધકૃત નીબત સ્પષ્ટ કરી. આ  ઠરાવથી 

ભારતમાં અગેં્રજી બશક્ષણને ભાર ે વગે મળયો અન ે

થોડાક એક વષોમાં જ ભારતમાં અંગે્રજી બશક્ષણ 

આપતી શાળાઓ, કૉલજેો તથા યયબનવબસિૂીઓની 

સ્થાપના થઈ, પરંતય મકેોલનેી નોધંથી જ આ શક્ય 
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બન્યયં તેમ કહેવયં વધાર ે પડતયં છે. છેક ૧૮૨૫થી 

કંપનીના સંચાલકો બહંદના ગવનૂર જનરલો સાથનેા 

પત્રવયવહારમાં આ નીબતનો અમલ કરવા આગ્રહ 

કરતાં હતા, બનયામક મંડળના પ્મયખ ચાલ્સ ૂગ્રાન્િ, 

એલેકઝાન્ડર ડફ તથા ચાલ્સૂ િરેવેલીયન જવેા 

આગેવાન અંગે્રજ બશક્ષણશાસ્ત્રીઓ પણ આ માિે 

આગ્રહી હતા. રાજા રામમોહનરાય જવેાના પ્યત્નો 

એ પણ આ મંતવયને બળ આપયયં, વળી બને્થામ ે

પણ બેબન્િકને આ બાબતની પ્ેરણા આપી હતી. 

તેણે નવેમ્બર, ૧૮૨૯માં બબેન્િકને લખેલા પત્રમા ં

એવી આશા વયિ કરી હતી કે બેબન્િક 

બહન્દીઓને ઉપયોગી બશક્ષણ આપવાની વહેલી 

તકે ગોઠવણ કરશે. 

ઉપસાંહાર : 
િદંકમા ં કહીએ તો આ રીત ેઅગેં્રજી બશક્ષણ 

આપતી સંસ્થાઓનો ફેલાવો થતો રહ્યો. ૧૮૩૫ના 

ઉપર ઠરાવ પછી બગંાળ, મયબંઈ તથા મદ્રાસ પ્ાતંો 

તેમજ ઉત્તરપ્દેશ અન ે પંજાબમાં અંગે્રજી 

બશક્ષણનો ઝડપી ફેલાવો થયો; પરંતય આનો અથ ૂ

એમ નથી કે પૌવાૂત્ય ઢબનય ં બશક્ષણ અિકી ગયય.ં 

અંગે્રજી બશક્ષણને અબધકૃત રીતે ઉતે્તજન 

આપવાની મકેોલનેી નોધં બબેન્િકે સ્વીકારી, પરંતય 

પૌવોત્ય બશક્ષણ આપતી સંસ્થાઓન ે મળતય ં

સરકારી અનયદાન બંધ કરવાની તેની દરખાસ્તનો 

બેબન્િકે અસ્વીકાર કયો. જોકે તેના બવદ્વાનોન ે

સરકાર તરફથી મળતી બશષ્યવબૃત્તઓ બધં 

કરવામાં આવી. પૌવત્યો તરફથી આનો ભાર ે

બવરોધ થતાં લોડૂ એલેકઝાન્ડર ે ૧૮૩૯માં પૌવાૂત્ય 

બવદ્યાઓની સંસ્થાઓ તથા તેમના બનષ્ણાતોન ે

પણ યોગ્ય અનયદાન આપવા સંચાલક મંડળની 

સંમબત મેળવી. જોકે આ પછી અંગે્રજી ભણેલા 

બહન્દીઓને નોકરીમાં પ્થમ પસંદગી મળતા ં

આબથકૂ બહતોને કારણે તેઓમાં અંગે્રજી બશક્ષણ 

પ્ત્યે રબચ બવશેષ પ્માણમા ંપ્સરી એિલ ેપૌવાતૂ્ય 

શૈક્ષબણક સંસ્થાઓની સખં્યા તથા મહત્તા 

આપોઆપ ઘિી. મયંબઈમાં એબલ્ફસ્િન, મદ્રાસમા ં

મનરો તથા ઉત્તરપ્દેશમા ં થોમસના પ્યાસોથી 

અંગે્રજી અને પાશ્ચાત્ય બવદ્યાઓનયં બશક્ષણ આપતી 

શાળાઓ અને મહાશાળાઓની સંખ્યા સારા 

પ્માણમાં વધી. થોમસને જમીનમહેસદલ પર એક 

િકો બશક્ષણવેરો નાંખતાં ઉત્તરપ્દેશમાં પ્ાથબમક 

બશક્ષણને નોધંપાત્ર પ્ોત્સાહન મળયયં. 

 

સાંદભો : 

1. Majumdar R.C. , History of Freedom 

Movement in india Vols. I, II, III, Calcutta, 

1962-63 

2. Nehru Javaharlal, The Discovery of India, 

New Delhi 

3. પટેલ મોતીભાઈ, ભારતીય બ્રશક્ષણનો ઈબ્રતહાસ : એક 

ઝલક , બી.એસ.શાહ પ્રકાશન, અમદાિાદ, બીજી 

આિૃબ્રિ, ૨૦૦૭-૨૦૦૮ 

4. ધારૈયા રમણલાલ, આધુબ્રનક ભારતનો ઈબ્રતહાસ અન ે

ભારતના સ્િાતાંત્ર્યસાંગ્રામો ભાગ-૨ (૧૯૨૦-૧૯૬૪), 

યુબ્રનિસીટી ગ્રાંથ બ્રનમાષણ બોડષ, અમદાિાદ, છઠ્ઠી આિૃબ્રિ, 

૨૦૧૪  

5. પટેલ એમ.કે અન ેઅન્ય, ભારતમાાં બ્રશક્ષણનો બ્રિકાસ 

અન ેમાધ્યબ્રમક બ્રશક્ષણનુાં વ્યિસ્થાપન , અમોલ 

પ્રકાશન,અમદાિાદ, તૃતીય આિૃબ્રિ, ૨૦૦૯ 


