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મહાત્મા ગાાંધીન ાં શિક્ષણદિશન 

ડો.અશોક જ.ેદેસાઈ 

આચાર્શ એસ.ટી.ટી.કોલજે, શિસનગર.  

પ્રસ્તાવના 

ગાાંધીજી અને શિક્ષણ એકબીજાના પર્ાશર્ 

તરીકે છે. ગાાંધીજી દ્વારા શિક્ષણ અાંગે પોતાના 

શિચારો રજ  કર્ાશ હતા તે િતશમાન સમર્માાં 

સાર્શક બને છે. ગાાંધી શિક્ષણ શચાંતન અન ે

િધાશ ર્ોજના એકમના પર્ાશર્ો નર્ી. ચેતના 

પ્રદેિમાાં ક્ાાંશત ના બીજન ાં િાિેતર કરિાન ાં છે.  

આશર્શક , સામાશજક કે માનશસક 

પરાિલાંબનમાાંર્ી   ‘ આત્મશનર્શર’ બનિાન ાં 

છે. અક્ષરજ્ઞાન કરતા સાંસ્કારની કેળિણીને હ ાં  

ઘણ ાં મહત્િ આપ ાં છ  . શિક્ષણ ફક્ત 

અક્ષરજ્ઞાન નર્ી પરાંત  ચાશરત્ર્યની ખીલિણી 

છે. ગાાંધીજી શિક્ષણને સિાાંગી શિકાસ માાં 

માનતા હતા.  

કેળવણી કોને કહેવાય 

જ ે અાંગ્રજેી િબ્દનો અર્શ કેળિણી કરિામાાં 

આિે છે. તેનો મૂળ અર્શ બહાર ખેચી લાિિ ાં 

છે. 

આપણામાાં જ ેિશક્તઓ છ પી પડેલી હોર્ તેન ે

પ્રર્ત્નપૂિશક  બહાર લાિિી એ જ ર્ાિ 

કેળિણી િબ્દનો છે. અમ ક િસ્ત  આપણ ે

કેળિીએ એનો અર્શ, તેની જાત અર્િા તો 

તેનો ગ ણ બદલીએ એમ નર્ી. પણ તેમાાં જ ે

છ પાઈ રહેલા ગ ણો હોર્ અને આપણે પ્રગટ 

કરીએ તેર્ી કેળિણીના અર્શની ખીલિણી 

પણ કરી િકાર્. આ અર્શ શિચારતાાં 

અક્ષરજ્ઞાન એ કેળિણીમાાં ગણી િકાર્.. પછી 

ર્લે એ જ્ઞાન આપણને એમ.એ. બનાિે કે 

કોઈ સાંસ્કૃતન ાં આપણને જ્ઞાન મળર્ ાં હોર્. 

ઊાં ચાાંમાાં ઊાં ચ ાં અક્ષરજ્ઞાન પણ કેળિણી 

અર્િા ખીલિણીમાાં ર્લે એક સરસ સાધન 

હોર્ પણ એ પોતે કેળિણી તો નર્ી જ. 

કેળિણી  એ કઈક નોખી િસ્ત  છે. મન ષ્ર્ 

િરીર, મન અને આત્માએ ત્રણેન ાં બનેલ ાં 

પ્રાણી છે. એમાાં  આત્મા એ મન ષ્ર્માાં સ્ર્ાર્ી 

ર્ાગ છે, એને અર્ે િરીરનો અને મનનો 

વ્ર્ાપાર િોરે્. તેર્ી જ ે િડે આત્માની 

િશક્તઓ પ્રગટ ર્ાર્ તેિી િસ્ત ન ાં નામ 

કેળિણી કહી િકાર્.    

જ્ઞાનમીમાાંસા  

* ગાડીના પ્રર્મ િગશમાાંર્ી બહાર કાઢી 

મ કતા હ ાં  જ ે રીતે અપમાશનત ર્ાઉાં  છ ,તે રીતે 

ર્ારતના અસખ્ર્ લોકો અપમાશનત નશહ 

ર્તા હોર્ ? 

* સત્ર્ એ જ ઈશ્વર છે. 

* અાંતરાત્માનો અિાજ સાાંર્ળિો 

જોઈએ. 

* મારો એક જ ધમશ છે – ઈશ્વરની અન ે

માનિજાત સિેા. 

તત્િમીમાાંસા 

* જ્ઞાન નીશત નીરપકે્ષ છે. જ્ઞાનન ે

ઓપરિેન માટેની છરી, અણ િશક્ત ટરેકટરની 

સાર્ે સરખાિી  

િકાર્. 

*  જ્ઞાની પાંશડતો કરતાાં મારો અર્ણ 

ખેડૂત સારો, કારણકે તેની પાસે કહેિાત ાં નર્ી: 

તો જ્ઞાનનો  

દ રુપર્ોગ અનશેતક પણ નર્ી.  

* બ્રહ્મચારીનો અર્શ ઈશ્વરને િોધનાર. 

મૂલ્ર્મીમાાંસા 

* બાળકની આધાશત્મક, બોદ્ધીક અન ે

િારીશરક િશક્તઓને બહાર લાિે અન ે

ખીલિે. 

* માનિમાત્ર અને જીિનમાત્રની 

એકતા શિિેની ઊાં ડી શ્રધ્ધા છે. 

* અહીાંસા એટલે શિિાળ પ્રમે.  

* ખેડૂતન ાં જીિન જ ખરુાં  જીિન છે.  

કેળિણી ના શસદ્ધાાંતો  

(૧) અક્ષરજ્ઞાન એ કેળવણી નથી. 

 - Three ‘ R’ s  ના શિક્ષણર્ી 

માણસ બનતો નર્ી.  

 - િગશખાંડમાાં ચાર દીિાલો 

િચ્ચે આપત ાં શિક્ષણ કેિળ માનશસક બોજો 

છે. 
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- આિી કેળિણી તેના સ ખમાાં િો 

િધારો કરિે. 

(૨) કેળવણી ઉત્પાદક શ્રમ માટે અન ે

ઉત્પાદક શ્રમની જ  હોઈ શકે.  

* શિક્ષણ જ એક એિ ાં માધ્ર્મ છે, જનેા 

દ્વારા બ ધ્ધીશનષ્ઠા અને શ્રમશનષ્ઠાની સાર્ ે

સમત લા જન્માિી િકાર્.   

* આિી કેળિણી તેમને માટે બેકારીની 

સામે એક જાતની િીમા જિેી ર્ઇ પડે. 

* આિી કેળિણી સાર્-ેસાર્ે બેકારીના 

મૂળ પર ઘા કર ેછે.  

* સ્િમાનિાળો નાગશરક બનાિિાનો 

છે.  

(૩)  કેળવણીનો ધમમ સ્વાશ્રય હોઈ, તે 

સાવમત્રિક હોવી જરૂરી છે, 

* સિશ પ્રકારના દાસત્િમાાંર્ી છ ટકારો. 

* સાિશશત્રક શિક્ષણ બધા માટે હોિ ાં 

જોઈએ. 

* કેળિણીનો ખચશ કેળિણીમાાંર્ી જ 

નીકળિાનો જોઈએ. 

* શનરક્ષરતા લોકિાહીની શિર્ાિનાન ે

ધક્કો પહોચાડનાર એક તત્િ છે.  

(૪) કેળવણીમાાં માતૃભાષા જ 

બોધભાષા હોઈ શકે  

* િોધિશક્ત, શિચારિશક્ત , સાહસ, 

ધેર્શ, િીરતા, શનર્શર્તા િગરે ેગ ણો ક્ષીણ ર્ઈ 

જતાાં એટકે છે.   

* કલાર્ીરુચી તર્ા સોદર્શ પારખિાની 

િશક્ત પ્રગટ ર્િા માટે માતૃર્ાષા શે્રષ્ટ 

માધ્ર્મ છે.  

* માતાના ધાિણની સાર્ે સાંસ્કાર મળે 

છે, િબ્દો મળે છે.  

* જ ે એાંગ્રજેી િીખી િકે તેમ છે , તે 

જરૂર િીખે.  

(૫)    મનુષ્યનુાં ત્રનમામણ કેળવણીનો 

પત્રરપાક છે.  

* જ્ાાં સામાશજક જીિન સ્િર્ાં પોતાન ાં 

શનર્મન કર ેએિી પણૂશતાએ પહોચ્ર્ ાં હોર્. 

* હશદ્દ્યના ઉત્તમ અાંિોન ાં કેળિણી. 

* પ્રેમાળ હશદ્દ્યને િધાર ેમ લ્ર્િાન  ગણ ે

છે. 

* અાંગત િ શદ્ધ શિનાન ાં ચાશરત્ર િાન ાં ? 

ચાશરત્ર શિનાની કેળિણી િાની ?  

ઉપસહાર 

 ગાાંધીજીના શસદ્ધાાંતો, જીિન 

જીિિાની કળા તેમજ શિક્ષણ શિચારો 

આજના િતશમાન એક નિી શદિા ચીધે છે.  

કેળિણીન ે શિિાળ ફલક ઉપર કેિી રીતે 

શિકસાિી િકાર્ અને સ્પષ્ટ સમજ ગાાંધીજીના 

શિક્ષણ શિચારો માાં ર્ી મળી રહે છે.  

ગાાંધીજીના શિચારો અપનાિીએ. 
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