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ગાાંધીજીના શિક્ષણ અને કેળવણી અંગેના શવચારો તેમજ વતતમાન 
સ્થિશત 

ડૉ. ભાવેિકુમાર કે. પ્રજાપશત 
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, સરકારી વિનયન અને િાણિજ્ય કોલેજ-જાદર, જજ. સાબરકાાંઠા. 

• પ્રથતાવના : ૧૫મી ઓગસ્ટ, 
૧૯૪૭ના રોજ ભારતને આઝાદ થયા બાદ 
૭૬મો સ્િાતાંત્ર્ય દદન હમિાાં જ ઉજિાયો. 
જેમાાં આઝાદીના સાત દાયકા િીત્યા છતાાં 
હજુ ખરા અથથમાાં કેળિિીનો ફેલાિો થયલેો 
જોિા મળતો નથી. સાક્ષરતા દર ૭૪.૦૪% 
સધુી પહોચ્યો છે. એનો અથથ એ કે 
૧૯૪૭ના દાયકામાાં ૧૬.૧% હતો, જે ઘિા 
અંશે િધ્યો હોિા છતાાં સાંતોષકારક નથી. 
માત્ર સાક્ષરતા દર િધ્યો છે, પિ ખરી 
કેળિિીની અસર જોિા મળતી નથી. 
વશક્ષિ ચોક્કસપિ ે માનિની સિાાંગી 
વિકાસનુાં પ્રગવતનુાં સાધન છે. ઉપરાાંત કહી 
શકાય કે માનિ વિકાસનો માગથ વશક્ષિ 
અને કેળિિીની શેરી કે માગથમાાંથી પસાર 
થાય છે. સાચુાં વશક્ષિ એ કોઈપિ માનિના 
હતે ુ ાં અને લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરિાનો આધાર છે. 
તમામ પ્રાચીન શાસ્ત્રો અને ધમથ ગ્રાંથોનો 
સાર તેમજ વિદ્વાનો અને કેળિિીકારોના 
સાંદેશાઓ હાંમેશા માનિ જીિનમાાં વશક્ષિ 
અને કેળિિીના મહત્િને સ્પષ્ટ રીતે 
િિથવ્ુાં છે. જે મનષુ્ય માટે અંવતમ શાાંવત 
નક્કી કરે છે. ગાાંધીજી સ્પષ્ટ રીતે વિચારતા 
હતા કે આધવુનક વશક્ષિ પ્રિાલીની રચના 
જે રીતે કરિામાાં આિી છે, તે એક વનમ્ન 
સ્િરૂપે આિશ્યકપિે એક વનમ્ન હતે ુ માટે 
સેિા આપ ે છે. ગાાંધીની કલ્પના અન ે

સમજૂતીનુાં વશક્ષિ અને કેળિિી માનિીન ે
માગથદશથન આપિા અન ેતનેા જન્મથી મતૃ્્ ુ
તરફ સદમાગે દોરી જઇ જીિન સાથથક 
કરનાર હત ુાં. જે માનિજીિનના સૌથી સુાંદર 
અને મલૂ્યિાન આભષૂિમમાાં પદરિમે છે. 
ગાાંધીજીનુાં માનવુાં હત ુાં કે વશક્ષિ એક ‘સાંપિૂથ 
માનિી’ બનાિિાનુાં સાધન છે, જે વશક્ષિ 
ધરતી પરનુાં ભૌવતક સખુ  મેળિિાનુાં 
સાધન નહીં, પિ નૈવતક અને આધ્યાજત્મક 
સાથે જોડી જીિન સાથથક બનાિિાનુાં 
સાધન છે.    
  તાજેતરમાાં જ ૧૫૦મી ગાાંધીજયાંવત 
ઉજિાઇ છે અને ગાાંધી કાયથક્રમોની 
હારમાળા શરૂ થઇ છે. જેિી કે સાક્ષરતા 
અણભયાન, નાટક, વનબાંધ લેખન, િકૃત્િ, 
ગાાંધીવિચારો આધાદરત દફલ્મો, 
નાટીકાઓનો પ્રચાર-પ્રસાર ધમૂ ચાલે છે. 
પિ માત્ર સરકારી આંકડાઓ માટે અને 
દફ્તર રેકડથ માટે હોય તેવુાં જિાય છે. જે 
જરૂરી છે કૉલેજ, માધ્યવમક શાળાના ્િુાનો 
માટે અને જાગતૃતા માટે પિ એનાથી િધ ુ
જરૂર ગાાંધીના વિચારોને લોહીમાાં 
ભેળિિાની. જેની કેટલકે અંશે ઉિપ 
જિાય છે. 
 કેળિિી અને વશક્ષિ વિશે 
ગાાંધીજીના લખેો પ્રકાવશત થયેલા છે. જેમાાં 
(૧) પાયાની કેળિિી ૧૯૫૦, (૨) 
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કેળિિીનો કોયડો, ૧૯૩૮, (૩) ખરી 
કેળિિી, ૧૯૩૮ િગેરેનુાં િાાંચન અને 
અધ્યયન કરવુાં જોઈએ. જેથી ખરા અથથમાાં 
ગાાંધી કેળિિી અને વશક્ષિનો િાસ્તવિક 
ખ્યાલ મળી શકે. ગાાંધીજીએ આઝાદી બાદ 
વશક્ષિનો આદશથ “ચાદરત્ર્ય ઘડતર” રહશેે 
તેિો મત વયક્ત કયો હતો. સ્િાતાંત્ર્ય 
આંદોલન દરવમયાન દણક્ષિ આદિકાથી 
૧૯૧૫માાં ભારત પરત ફયાથ પહલેાાં 
ગાાંધીજીએ દણક્ષિ આદિકામાાં રાંગભેદનીવત 
સામે બાથ ભીડલેી અને સાથે જ 'દફવનક્સ', 
'ટોલ્સટોય' આશ્રમની સ્થાપનાથી 
કેળિિીનો પાયો નાખલેો. 
 “વશક્ષિ દ્વારા મારો અથથ એ છે કે 
બાળક અન ે માિસ શરીર, મન અન ે
ભાિનામાાં સિથશે્રષ્ઠ ણચત્ર બહાર કાઢિાનો 
છે, સાક્ષરતા એ વશક્ષિનો અંત અથિા 
પ્રારાંભ પિ નથી.” - એમ.કે ગાાંધી (હદરજન 
: ૩૧ જુલાઇ,૧૯૩૭) 
 તેમ આપિે કહી શકીએ કે વશક્ષિ 
અને કેળિિી લાાંબાગાળે માનિજીિનનો 
પાયો રચ ે છે, જેના પર શાાંવત અન ે
સમદૃ્ધિના ગઢ અને દકલ્લાઓ બનાિી શકાય 
છે. નૈવતક, માનવસક અન ે ભાિાત્મક આ 
ત્રિેય પદરિામોમાાં વશક્ષિ એ પાયારૂપ 
અને આધાર બની શકે છે. વશક્ષિનો અંગ્રેજી 
શબ્દ Education એ લેદટન શબ્દ Educare 
પરથી આવયો છે, જે આગળ એડયસુર 
સબાંવધત છે. જે અણભવયક્ક્ત કે તેના 
પ્રવતકાત્મક રૂપ છે. જે સાંકલ્પના વયક્ક્તના 
આંતદરક ક્ષમતાને છતી કરે છે અને વિવિધ 
સ્તરો પર માનિ વિકાસમાાં મહત્િપિૂથ 
ભવૂમકા ભજિે છે. તે બદુ્ધિ જ જ્ઞાન અન ે
મલૂ્યો સાથે સાતત્ય જાળિી રાખી વશક્ષિનો 

અિકાશ પરૂો પડ ેછે. સાચા અથથમાાં વશક્ષિ 
વિશે કહી શકાય કે વશક્ષિ એટલે ‘પોષવુાં’, 
‘ઉપર લાિિા માટે’, ‘િધારિા માટે’. 
પૌષ્ષ્ટક ખોરાકની જેમ વશક્ષિથી એક 
પૌષ્ષ્ટક બાળક કે માનિ વશણક્ષત ધોરિો 
અનસુાર બહાર લાિી શકાય છે. આનો અથથ 
એ થાય કે વશક્ષિએ બાળકને વશણક્ષત કરિા 
અથિા તેનામાાં જે કઈ પિ પડલેુાં છે તે 
બહાર કાઢિાનો કે અંધકારમાાંથી પ્રકાશ 
તરફ દોરી જનાર છે. ગાાંધીજીએ જે મહાન 
વમશનરૂપ માટે પોતાનુાં જીિન સમવપિત ક્ુાં 
તે ભારતના ગરીબીથી ગ્રસ્ત, અડધા નગ્ન 
અને અધથભખૂ્યા માનિના ઉત્થાન માટે હત ુાં. 
તેમિ ે કોઈ જાદુઇ છડી વિના ગોરા 
ણિટીશરોની દફલસફૂી અને વયક્ક્તગત 
ગિુોથી પર જઈને ભારતીય સમાજન ે
ઉગારિાનુાં કામ કરેલુાં.  
 ‘બવુનયાદી તાલીમ’ નામનુાં 
ઉદઘાટન ૧૯૩૭માાં થ્ુાં. જેમાાં એક 
અદ્ધદ્વતીય રાષ્રપે્રમીએ કેળિિીના વિચાર 
વિના ચાલિાનુાં નથી. ણબન કેળિાયેલ 
પાસેથી કામ લેતા પહલેાાં વિચાર કરિો 
જોઈએ.જેમાાં આપિે જાિીએ છીએ કે 
‘ચૌરીચૌરા’ની ઘટના બાદ ગાાંધીજીએ 
સ્િગત ઉચ્ચારેલુાં કે તેમિ ેઅદહિંસાનો દોર 
ણબન કેળિાયેલી વયક્ક્તઓને આપી 
દહમાલય જેિડી ભલૂ કરેલી. ગાાંધીજીએ 
સ્પષ્ટ કહલેુાં કે “હુાં ઉદ્યોગમાાં વશક્ષિની િાત 
કરતો નથી, પિ વશક્ષિમાાં ઉદ્યોગની િાત 
કરુાં છાં”. જે માત્ર સ્મવૃતપટ પર છિાયેલ 
નથી, તો પિ આંખ, હાથ, કાન, નાકને 
પિ તાલીમના સાધન ગિી તેના િડ ે
સાબતૂ વશક્ષિ મેળિી શકાય. ખરી કેળિિી 
મેળિિી હોય તો નાના બાળકોના 
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વશક્ષિમાાં ઉત્તમ પદરક્સ્થતી મજુબ 
કાયાથનભુિ જોડિાથી કાયથક્ષમ કાયથકતાથ કે 
કુશળ કારીગર ભારતદેશને મળે. દરેક 
વિષયને અનબુાંધ સાધી બહઆુયામી વશક્ષિ 
મળવુાં જોઈએ. 
             "જે વશક્ષિ માિસમાાં રહલે 
ઉત્તમ તત્િોને બહાર કાઢે તેનુાં નામ 
કેળિિી" - ગાાંધીજી. 
• કેળવણી એટલે શુાં? 
 આપિ ે કેળિિીનો સામાન્ય અથથ 
અક્ષરજ્ઞાન કરીએ છીએ. િાાંચન, લખેન 
અને ગિન આિડ ેએટલે વશક્ષિમાાં સફળ 
એિો કપૂમાંડકૂ અથથ સિથવયાવપત છે. પિ 
ખરો અથથ આપિા હકો શુાં છે? ફરજો શુાં છે? 
જિાબદારી શુાં છે? શુાં કરવુાં? શુાં ના કરવુાં? 
તેનુાં યથાયોગ્ય ઉણચત જ્ઞાન એટલ ે
કેળિિી. એદરસ્ટોટલે કહલેુાં કે મોટી મોટી 
ચોપડીઓ િાાંચી જિાથી સદગિુો નથી 
આિતા, પિ સત્કામો કરિાથી આિે છે. 
આ સત્કામો એટલે કુદરતને નકુશાન 
પહોચડયા વિના કુદરતી તત્િોને ઉપયોગી 
થઈ શકાય તેવુાં િાતાિરિ ઊભુાં કરવુાં. 
કેળિિીનો સામાન્ય અથથ સશુ્રષુાનો ભાિ, 
ચાદરત્ર્ય ઘડતર, સત્યનો આગ્રહ , 
સ્િાણભમાન, વિદ્યાપ્રમેી, જ્ઞાની, શભુ 
આચરિ, સાંસ્કાદરતા, ગિુવિકાસ, સારા-
નરસાનો ભેદ, ણચત્તશધુ્ધ્ધ, શારીદરક સૌષ્ઠિ, 
આવથિક પવિત્રતા, આત્મદશથન  કરી શકાય. 
• શિક્ષણનો વતતમાન અિત અને સ્થિશત :  
 સામાન્ય રીતે કેળિિીને વશક્ષિનો 
તેનો સમાનાથી માનિામાાં આિ ે છે, પિ 
તે એવુાં નથી. હાલના વશક્ષિમાાં માત્ર 
સ્મવૃતશક્ક્ત અને ગિુ, ગ્રેડ, નોકરી 
આધાદરત અથથ હતેથુી વશક્ષિ અપાય છે. 

એક પિ પૈસાનો વયય કયાથ વિનાનો અન ે
અઢળક ખચથ કયાથ પછીનો વયક્ક્ત કદાચ 
એક જ હોદ્દા પર કે નોકરી પર હોઈ શકે 
છે. જે તાદશ્ય છે. છતાાં તે અંગે દરેક 
વયક્ક્તનો મત અલગ છે. 

 પોતાનુાં વશક્ષિ માતભૃાષામાાં 
બાળકને મળવુાં જોઈએ તેિો વશણક્ષત 
વિદ્વાનોનો અન ે ગાાંધીજી સદહત તેઓના 
સહકાયથકરો એિા કેળિિીકારોનો આગ્રહ 
પિ હાલ અધથસત્ય સાણબત થયો છે. 
બાળકને વશક્ષિ આપવુાં એટ્લે શીખિાનુાં 
ઓછાં અને કામ િધારે. તેમને િાાંચતા 
કરિાનુાં, તેને આળસ મકૂાિાનુાં છે જે હાલ 
કેટલુાં જોિા મળે છે તે આપિે જાિીએ 
છીએ.   
 િતથમાન સમય કમ્પ્્ટુર આધાદરત 
૨૧મી સદીનો ્ગુ છે. જેની સાથે તાલમેલ 
સાધિો જોઈએ તે બશેક સત્ય છે, પિ તેની 
પાછળ આંધળી દોટ મકૂી મલૂ્યોનો નૈવતક 
હાસ કરવુાં આપિા િતથમાન ભારતન ે
પોષાય તેમ નથી. નૈવતક મલૂ્યોની 
જાળિિી કરિા અભ્યાસક્રમ અન ે
પાઠયક્રમમાાં પિ સરકાર વશક્ષિ દ્વારા ભાર 
મકેૂ છે, પિ એ માત્ર શાળા કોલેજોના 
િગથખાંડો કે વિષયિસ્તનુા જ્ઞાનની પરીક્ષા 
પરૂત ુાં જ દફતરમાાં રહી જાય છે. ધા્ુાં 
પદરિામ કે ધ્યેય પરુૂાંના થતાાં આત્મહત્યા, 
નાસીપાસ થવુાં, ઘર છોડી ભાગી જવુાં, 
માનવસક સાંતલુન ગમુાિવુાં, અભ્યાસ છોડી 
દેિો િગેરે જેિા દકસ્સાઓમાાં કેળિિીની 
ઉિપ જ દેખાય છે. જેના ઉપરથી કહી 
શકાય કે વશક્ષિ છે પિ કેળિિી નથી. 
• આત્માની કેળવણી તેમજ શિક્ષણનો 
હાર્ત  : 
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 શરીર અને મનની કેળિિીની સાથે 
આત્માની કેળિિી પિ જરૂરી છે, જે 
કેળિિી અઘરી છે. ગાાંધીજીના મતે દરેક 
વયક્ક્તને તેના પોતાના ધમથ પસુ્તકનુાં જ્ઞાન 
હોિા ઉપરાાંત આત્મજ્ઞાન મેળિવુાં અન ે
ઈશ્વરીય સાતત્ય જાળિવુાં જરૂરી છે. 
સામાન્ય રીતે દહન્દુ સાંસ્કૃવતના ચાર આશ્રમો 
પૈકી ચોથા આશ્રમમાાં જ આત્મજ્ઞાન 
મેળિિા પર આધાર રખાતો. જે જોતાાં 
જિાઈ આિે છે કે જીિનના અંવતમ િષો 
સધુી આજત્મક જ્ઞાન મેળિિા રાહ જોઈ 
જોઈ ઘડપિ આિે અને અંતે પથૃ્િી ઉપર 
બોજરૂપ થઈ જીિવુાં પડ ે એના કરતાાં 
બાલ્યાિસ્થાથી જ આત્મીય જ્ઞાન શરૂ કરવુાં 
જોઈએ. 
 ગાાંધીજીએ દફવનક્સ આશ્રમમાાં જાત ે
રસોડુ બનાિિાની શરૂઆત કરેલી. તેિી જ 
રીતે ૨૨મી મે, ૧૯૧૫માાં સત્યાગ્રહ આશ્રમ 
સ્થપાતાાં તેમના અંતેિાસી સહકાયથકરો અને 
તેમના બાળકોના વશક્ષિ અંગે બાપએુ 
જેન્ડર વશક્ષિની શરૂઆત કરી. દરેક 
બાળકની ક્ષમતા ઓળખી વશક્ષિ આપવુાં, 
શારીદરક શ્રમ સાથે વશક્ષિ પર ભાર મકૂિો, 
દરેક કામને  કાયથ-કારિથી સમજવુાં, 
અક્ષરજ્ઞાન પિ કુદરતી તત્િોનો ઉપયોગ 
કરી ભૌવમવતક આકારો સાથે કરવુાં. 
અક્ષરજ્ઞાન પિેૂ સામાન્યજ્ઞાન આપિાની 
શરૂઆત કરિી. ગજુરાતી ભાષા શીખિાનો 
ક્રમ િાાંચન, લખેન, અથથગ્રહિના 
મનોિજૈ્ઞાવનક શીખિાના ક્રમ ઉપર ભાર 
મકૂિો. બાળકોને  આઠ િષથ સધુી બને 
તેટલુાં િધ ુ શીખિવુાં, જેમાાં રસ હોય ત ે
શીખિવુાં, નીરસ વિષયમાાં ન ધકેલિો, 
રમતો દ્વારા વશક્ષિ માતભૃાષામાાં આપવુાં. 

વશક્ષિને ધમથ સાથે સાાંકળિાથી િધ ુ
અસરકારક બનાિી શકાય. બીજો કાળ ૯ 
થી ૧૬િષથમાાં ધમથજ્ઞાન આપવુાં, 
માતવપતાનો વયિસાય જાિી ધાંધાનુાં જ્ઞાન 
આપવુાં. ૧૬િષથ સધુી જીિન કૌશલ્યોની 
તાલીમ જેિી કે રસોઈ, િાસિ માાંજિા, 
સફાઈ, સીિિકામ, િિાટકામ, કાાંતિકામ 
િગેરે આપવુાં. ત્રીજો કાળ ૧૬ થી ૨૫િષથમાાં 
ઈચ્છા અને રસ મજુબ વશક્ષિ આપવુાં. 
બાળપિના પ્રથમ દાયકા પછી સ્િાિલાંબન 
વશક્ષિ મળવુાં જોઈએ. અંગ્રેજીનુાં વશક્ષિ 
ભાષાવશક્ષિ પરૂત ુાં હોવુાં જોઈએ તેિો 
અણભગમ ગાાંઘીજીનો હતો.  
• શિક્ષક અને િાળાના હતે ુ અને 
જરૂરરયાતો :  
 ગાાંધીજી પોતાના વિચારોમાાં શાળા 
તેમજ વશક્ષકની જરૂદરયાત અને હતેઓુ 
સમય, સ્થળ અને ક્સ્થવત મજુબ હોિા 
જોઈએ. વશક્ષકોની જરૂદરયાતોમાાં પોતાની 
માતભૃાષા, પ્રદેશ ભાષા તેમજ રાષ્રભાષાનુાં 
પરુૂાં જ્ઞાન હોવુાં જોઈએ, જીિન કૌશલ્યોનુાં 
જ્ઞાન હોવુાં ઘટે. શારીદરક સ્િચ્છતા સાંબાંધી 
જ્ઞાન, ભારતના ભૌગોણલક પ્રદેશોથી શક્ય 
હોય તો મલુાકાત અને પ્રત્યક્ષ દશથનથી 
પદરણચત થવુાં. ઉપરાાંત નૈવતક મલૂ્યોથી 
સમિૃ હોિો જોઈએ. જ્યારે શાળાએ પોતાની 
વશક્ષિ પધ્ધવત અખત્યાર કરી, ચાદરત્ર્ય 
ઘડતર પરુૂાં પાડી દેશ સિેામાાં જોડાિાનો 
લક્ષ્યાાંક રાખિો, માતભૃાષાનુાં ગૌરિ 
િધારવુાં, રાષ્ટભાષાનુાં જતન કરવુાં, પોતાની 
શાળા આદશથ રોલમોડલે બનાિિી જેથી 
નમનૂા રૂપ બને. 
 આમ ગાાંધીજીના મતાનસુાર 
આઝાદ ભારતની કાયાપલટ કરિા ગ્રામ 
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સ્િરાજ પર આધાદરત લોકશાહી પિવતન ે
િધ ુ વયાપક બનિાની છે. જે દુભાથગ્યે 
આપિી હાલની ક્સ્થવત ણિદટશ સાંસદીય 
પ્રિાલીને અનસુરીને ભારતના રાજકીય 
પક્ષોને મહત્િ આપીને નૈવતકતા માટે 
અસમથથ બની હોય તેવુાં જોિા મળે છે. 
ભારત માટે ધમથ, જાવત, અને િાંશ 
આધાદરત હરીફાઈ અને િચથસ્િ મળેિિા 
અને સત્તા પર આિિા ભારતીય પ્રજાનુાં 
અને તેમના લોક કલ્યાિના કામોનુાં હનન 
કયાથ વિના  ભારતના ગ્રામ સ્િરાજની 
બાપનુી સાંકલ્પના હતી.  
• ગાાંધીજીના શિક્ષણના શવચારો અને 
વતતમાન સ્થિશતની તલુના : 
 જેમ જેમ સમય વિજ્ઞાન અન ે
ટેકનોલોજી સાથ ે કદમ વમલાિી રહ્યો છે, 
તેમ તેમ ભારતમાાં જ નહીં પિ વિશ્વમાાં 
ગાાંધી વિચારોનુાં િૈવશ્વક કદ ઘટતુાં જાય છે. 
ગાાંધીજીનુાં સ્થાન બિુ, ઇસ ુ ણિસ્ત, મસુા, 
મોહમ્મદ િગેરે જેિા સિથધમથ 
વિચારધારકોમાાં લઈ શકાય. ગાાંધીજીએ 
પોતાની આત્મકથા ‘સત્યના પ્રયોગો’માાં 
આબેહબૂ નોધ્્ુાં છે કે “મારુાં જીિન એ જ 
મારો સાંદેશો છે”. િધમુાાં ગાાંઘીજી જિાિે છે 
કે સત્યિાદી બનો, સત્યથી વિશ્વાસ, આદર, 
માન મયાથદા એિા મલૂ્યો આપોઆપ આિી 
જાય છે. સત્યને શોધિાનો વયિસાય 
બનાિી દો, ગપુ્તમાાં એવુાં કઈ ના કરો જેને 
તમે જાહરે ના કરી શકો. બાપનુા આિા 
સાંદેશાની હાલની ક્સ્થવત કાંઈક જુદી જિાય 
છે. દેશના સેિકો અને આમજનતા પિ 
પોતાના સ્િાથથ માટે સત્યને ગળી જાય છે. 
 ગાાંધીજીના માટે સાચુાં વશક્ષિ એ 
વશક્ષકોનો સિાાંગી વિકાસ છે, જે દક્રયા અન ે

પ્રત્યક્ષ અનભુિો દ્વારા પ્રાપ્ત થાય છે. દક્રયા 
દ્વારા યોગ્ય રીતે વનધાથદરત સમસ્યાઓના 
સાંબાંધમાાં જ્ઞાન અન ે સમજિ વિકસે છે. 
મગજમાાં માદહતીનો ભાર માત્ર યાદ 
શક્ક્તનો પ્રભાિ, ગોખિપટ્ટીની આદત 
વિકસાિે છે અને બૌદ્ધિક ક્ષમતાનુાં અપચન 
થતાાં ભિતરને વિસ્મવૃતમાાં મકૂી દે છે. શુાં 
હાલમાાં ૨૧ સદીમાાં વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલૉજી 
સાથે તાલ વમલાિી રહલેા અને કપૂમાંડકૂ 
માનવસકતા ધરાિતા આજના ભારતના 
વશણક્ષત િાલીઓ આ વિચાર ને અનસુરે છે 
ખરા? 
  “એક વશક્ષિ જે આપિન ે
સારા અને ખરાબ િચ્ચ ે ભેદ પાડિાનુાં 
શીખિતુાં નથી, એકનુાં આત્મસાત કરવુાં અને 
બીજાને બચાિિા, તે ખોટી િાત છે.”  
(હદરજન, ૧૮-૦૨-૧૯૩૯) 
 મળૂભતૂ પાયાનુાં વશક્ષિ બાળકોન ે
શહરેોમાાં અને ગામડાઓમાાં તેમજ જે 
ભારતના શ્રેષ્ઠ અન ેસ્થાયી છે તેનાથી જોડ ે
છે. તેથી આપિે વિચારી શકીએ કે મહાત્મા 
ગાાંધી બાપનુી દીઘથદષ્ષ્ટ કેટલી આગમિાિી 
જેિી હશે.  
 “શુાં વશક્ષિ એ તાલીમ હઠેળ 
બાળકોનો સાંપિૂથ પરુુષાથથ દોરિાની કળા 
નથી?” - (યાંગ ઈષ્ન્ડયા, ૧૨-૦૩-૧૯૨૫) 
 ગાાંધીજીના માટે વશક્ષિ અને 
કેળિિી આજીિનની કિાયત છે. વશક્ષિ 
માનિના શરીર અને મન તેમજ આત્માન ે
આનાંદ અન ે કાયથક્ષમતા પ્રાપ્ત કરિાના 
સાધન તરીકે કામ કરી તેને આકાર આપે 
છે. ગાાંધીજી દ્વારા ઘડિામાાં આિેલ એજન્ડા 
મજુબ (૧) હાલની વશક્ષિની પધ્ધવત જે 
માનિ જીિનના સાંપિૂથ પાસાને કૌશલ્યમય 
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બનાિે તેિી હોિી ઘટે. (૨) પ્રાથવમક 
વશક્ષિનો અભ્યાસક્રમ ઓછામાાં ઓછો ૭ કે  
૮િષથનો બનાિી મેદરક સધુી રાખી 
સામાન્યજ્ઞાન અન ે અંગ્રજેી ભાષા લક્ષી 
ઓછો અને વયિસાય કેન્રી િધ ુ હોિો 
જોઈએ. (૩) ઉચ્ચ વશક્ષિન ેખાનગી ઉદ્યોગ 
પર છોડી દેવુાં જોઈએ જેથી ઉદ્યોગો, 
તકનીકી કળા તેમજ લણલત કળાઓ 
રાષ્રીય જરૂદરયાતને પરૂી કરી શકે. 

• પાયાના શિક્ષણનો વતતમાન પરરપે્રક્ષ : 
મળૂભતૂ પાયાના વશક્ષિમાાં અપનાિેલ 
અભ્યાસક્રમમાાં હસ્તકલાનુાં સ્થાન, 
હસ્તકલાની પસાંદગી કરી હોિા છતાાં 
મોટાભાગની શાળાઓ જાિે વયિસાયનુાં 
માધ્યમ બની હોય તમે પોતાની વશક્ષિ 
પ્રિાલી અને વનયમો હસ્તગત કરી 
મનામાની કરી રહી છે. કોઠારી આયોગ, 
૧૯૬૪-૬૬એ તેની આિશ્યક સવુિધાઓ 
માટે સમથથન આપ્્ુાં. જેમાાં કાયથ અનભુિ, 
સમદુાય જીિન વનિાથહ, સિેા, નાગદરકત્િ, 
તાલીમ, િસધૈુિ કુટુાંબકમ, સામાજજક અને 
આધ્યાજત્મક મલૂ્યો અને અનભુિ સાથે 
જ્ઞાનની દહમાયત કરી છે. િતથમાન સમયમાાં 
સરકાર દ્વારા પ્રાથવમક ધોરિમાાં પ્રવવૃત્ત દ્વારા 
જ્ઞાન અન ેબાળક પોતાની આિડતથી શીખ ે
અને દરેક બાળક પર વશક્ષક દ્વારા 
વયક્ક્તગત ધ્યાન રાખી માગથદશથન 
આપિામાાં આિે તેિો અણભગમનુાં 
અમલીકરિ ક્ુાં છે. ત્યારબાદ માધ્યવમક 
ધોરિે સિાાંગી મલૂ્યાાંકન દ્વારા બાળકના 
તમામ પાસાાંને ધ્યાને લઈ વશક્ષિ અપાય 
છે. તેમજ ઉચ્ચ વશક્ષિમાાં વિદ્યાથી પોતાના 
મનગમતા વિષયો સાથ ે સ્નાતક અન ે
અનસુ્નાતક તેમજ સાંશોધનનો અભ્યાસ કરી 

શકે છે. આમ કહી શકાય કે ભારતનો 
સિાાંગી વિકાસ ભારતના બાળકોના સિાાંગી  
વિકાસ પર જ આધાર રાખે છે. જેની 
જિાબદારી આપ સૌ નાગદરકો તેમજ 
ગરુૂજનોની થઈ પડ ે છે. આપિ ે સૌ 
ગાાંધીજીના કેળિિીના ખ્યાલો અને 
વસિાાંતોને અનસુરી ફરીથી મહાત્મા ગાાંધી 
બાપનેુ ભારતના ગામડ ે ગામડ ે જીિાંત 
કરીએ. 
• સાંર્ભત :  
(૧) Gandhi M.K., “The Collected 
Works”, Navjivan, Ahamedabad, 1977. 
(૨) Gandhi (Mahatma), “The selected 
Works Of Mahatma Gandhi : The Voic 
Of Truth”, Navajivan Publication House, 
Ahmedabad, 1968. 
(૩) Gandhi M.K., “True Education On 
The NCTE site”. 
(૪) પટેલ મગનભાઇ જો.(સાં.), “ગાાંધીજીનુાં 
વશક્ષિદશથન (એમના જ શબ્દોમાાં)”, 
નિજીિન પ્રકાશન માંદદર, અમદાિાદ,  
      ચોથી આવવૃત્ત-૨૦૧૧. 
(૫) ગાાંધીજી, “કેળિિીનો કોયડો”, બીજી 
આવવૃત્ત, નિજીિન પ્રકાશન માંદદર, 
અમદાિાદ, ૧૯૫૬. 
(૬) ગાાંધીજી, “ખરી કેળિિી”, બીજી 
આવવૃત્ત, નિજીિન પ્રકાશન માંદદર, 
અમદાિાદ, ૧૯૫૫. 
(૭) ગાાંધી મો.ક., “સત્યના પ્રયોગો”, 
નિજીિન પ્રકાશન માંદદર, અમદાિાદ, 
આવવૃત્ત-૧૯૯૪. 


