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ગાાંધીજીના શિક્ષણ અંગેના શિચારો 
ર્ાા. દીશિકાબેન કે. રોહિત 

સમાજશાસ્ત્ર વિભાગ, શ્રીમતી આર.એમ.પ્રજાપવત આર્ટ્સ કોલેજ, સતલાસણા 
પ્રસ્તાિના :-  
 વશક્ષણ દ્વારા પ્રજાન ું ચારરત્ર્યઘડતર 
કયા્ વસિાયની દેશની બધી પ્રગવત એકડા 
િગરના મીંડા બરાબર સાબબત થિાની છે 
એની ખાતરી એમને થઈ ચકૂી હતી. તેથી 
જ આઝાદીના આગમન પિેૂ કોઈએ એમને 
પછેૂલ ું કે સ્િતુંત્રતા બાદ વશક્ષણનો તમારો 
આદશ્ શો હશે ? ત્યારે એક ક્ષણનાય 
વિલુંબ વિના એમણ ેકહલે ું : ચારરત્ર્યઘડતર. 
 આઝાદી પછી આપણે ત્યાું રાષ્ટ્રીય 
વિકાસની અનેક યોજનાઓ ઘડાઈ અન ે
અમલમાું મ કાઈ. એ દ્વારા દેશે ઘણો ભૌવતક 
વિકાસ સાધ્યો છે એ હકીકત છે. પરુંત   
લોકોના સિાાંગીણ ચારરત્ર્યઘડતર માટે જે 
થવ ું ઘટે અથિા એ માટે વશક્ષણમાું જે 
આિશ્યક ફેરફાર થિા ઘટે તે થયા નહીં. 
પરરણામે આજે આપણી સામે વિકરાળ 
સમસ્યાઓ ખડી થઈ છે, સમાજન ું એક 
બબહામણ ું બચત્ર ઊપસ્્ ું છે. આ 
સમસ્યાઓના વનરાકરણના ઉપાય 
ગાુંધીજીના વશક્ષણદશ્નમાું પડલેા છે એ 
વિશે શુંકા નથી. કર ણા એ છે કે વશક્ષણના 
એમના એ ભવ્ય િારસાન ેઆપણે િીસરી 
ગયા છીએ. 
 મહાત્મા ગાુંધીજીએ પોતાની જીિન 
રફલસ ફીમાુંથી ઘણ ું આપ્ ું છે. જીિનન ું એક 
પણ ક્ષતે્ર એવ ું નથી કે જેમાું ગાુંધીજીએ 
આપણન ે કુંઈક ને કુંઈક આપ્ ું કે કહ્ ું ના 
હોય ! ધમ્, સુંસ્કૃવત, સમાજકારણ, 

રાજકારણ કે અથ્કારણ દરેક ક્ષેત્રમાું તેમન ું 
આગવ ું બચિંતન રહ્ ું છે. માર ું જીિન એ જ 
મારો સુંદેશ' એમ કહનેાર આ મહામાનિે 
વિચારમાું અને આચારમાું અનન્ય એમ 
સાખ્ ું હત  ું. હકીકતમાુંતો તેઓ નહોતા 
વશક્ષક કે નહોતા કેળિણીકાર ! છતાું વશક્ષણ 
અંગે તેમણે ખબૂ સારા પોતાના વિચારો 
પ્રગટ કયા્ છે. મહાત્મા ગાુંધીજી માનતા 
હતા કે વશક્ષણ ત્યાું સ ધી ઉપયોગી નથી કે 
જયાું સ ધી તે એક સારા નાગરરકન ું વનમા્ણ 
ના કરી શકે. વશક્ષણ દ્વારા સારા નાગરરકન ું 
વનમા્ણ કરી દેશને િધ  શક્તતશાળી બનાિી 
શકાય છે. ગાુંધીજીના માટે વશક્ષણ એવ ું 
આપવ ું જોઈએ કે બાળકોના બૌદ્ધિક, 
સામાજજક, માનવસક, વ્યાિસાવયક િગેરે 
જેિા જ દા-જ દા પાસાુંઓનો સિાાંગી વિકાસ 
સાધી શકાય. 
શિક્ષકોમાાં ચાહરત્ર્ય આિશ્યક :-  
સ - વશક્ષકોમાું ચારરત્ર્ય આિશ્યક ગણશો ? 
જ - જરૂર. 
સ - તેથી મુંરદરાપાન કરનારી, બીડી 
પીનારો વશક્ષક ત્યાજય નથી ?  
જ. - આપણે એટલી કોરટએ તો ચડયા જ 
છીએ કે જેથી દારૂ પીનાર વશક્ષકનો ત્યાગ 
કરી શકીએ. બીડીને વિશે એટલ ું કહિેાની 
મારી રહિંમત નથી. બીડી પીનાર બીજી રીતે 
ચારરત્ર્યિાન હોઈ શકે એિો મારો અન ભિ 
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છે. ચારરત્ર્ય વનહાળતાું આપણે ચારરત્ર્યશનૂ્ય 
ચોકીદાર ન બનીએ એ પણ જરૂરન ું છે.  
શિક્ષક લોિચ ાંબકની માફક કામ કરે :-  
 એક ક મારમુંરદરના આચાય્ પણૂ ્છે 
કે જે ગામમાું લોકોને રાષ્ટ્રીય શાળાની 
દરકાર ન હોય, વશક્ષક પગાર વિના ભખૂ ે
મરે, ત્યાું વશક્ષકોએ શ ું કરવ ું ? વશક્ષકમાું 
વિભવૂત હશે તો ગમે તેમ કરીને તે પોતાન ું 
કાય્ વસિ કરશે. વશક્ષક તો લોહચ ુંબકની 
માફક કામ કરે. તેની પાછળ છોકરાુંઓ 
િીંટળાઈ િળે, તેન ેએક ક્ષણ િાર પણ ન 
છોડ.ે વશક્ષકનો વિયોગ વશષ્ટ્યોને અસહ્ય થઈ 
પડ.ે આિા વશક્ષકને માબાપ કદી તરછોડ ે
નહીં. વશક્ષક શાહ કાર થાય તો ચોર ગણાય 
ને ભખૂ ે મરે તો ‘‘ઠોઠ’’ ગણાય. મજકરૂ 
વશક્ષકને મારી સલાહ છે કે તે ઘરે ઘરે 
બભક્ષા માગી ઉંદર ભરે પણ પોતાનો 
વશક્ષણનો ધમ્ ન છોડ.ે વશક્ષણ એ શિક્ષકનો 
ધમા છે :-  
 વશક્ષકો આજીવિકાને ભલૂી વશક્ષા 
આપિાના પોતાના કત્વ્યને જ યાદ રાખ ે
તો શાળાઓમાું નવ ું ચતેન રેડાય ને 
શાળાઓ ખરી રીતે રાષ્ટ્રીય બને, તો જ 
તેનો રાષ્ટ્રીય ચળિળમાું ઉપયોગ હોય. 
જેનો પોત ે અંગીકાર કયો તેને િફાદાર 
રહવે  ું એ તો બાળક, વિૃ, સ્ત્રીપ ર ષ બધાુંને 
સાર  પહલેો પાઠ છે.  
કેળિણી :-  
 આ િાતાિરણમાુંથી આપણ ે
નીકળી જઈએ તો માનિા યા વિમ ખો' એ 
પ્રાચીન મુંત્રને વસિ કરીએ.વત્ર એટલે કેિળ 
આધ્યાજત્મક જ્ઞાન અને મ્્ બઝક એટલ ે
છુટકારો અથ્ ન કરિો. વિદ્યા એટલ ે
લોકોપયોગી બધ ું જ્ઞાન અને મ ક્તત એટલ ે

આ જીિનમાું સિ્ દાસત્િમાુંથી છૂટી જવ ું. 
દાસત્િ પારકાન ું અને પોતે ઊભી કરેલી 
અનેક હાજોન ું, એથી મ ક્તત આપણને મેળિી 
આપે એ જ ભણતર જ ભણતર.  
જીિનન ાં જ્ઞાન 
 આજે તો આપણને નથી ચોખખ ું 
પાણી મળત ું, નથી ચોખખી માટી મળતી, 
નથી ચોખખી હિા મળતી. આપણ ે સય્ૂથી 
સુંતાઈને રહીએ છીએ. આ બધાનો વિચાર 
કરીએ અને યોગ્ય ખોરાક યોગ્ય રીતે 
લઈએ, તો કેટલાય ્ ગોન ું કામ થ્ ું 
સમજો. તેન ું જ્ઞાન મેળિિાને માટે નથી 
રડગ્રી જોઈતી, નથી કરોડો રૂવપયા જોઈતા. 
કેિળ ઈશ્વર પર શ્રિા, સેિાની ધગશ અન ે
પુંચ મહાભતૂોનો ઘોડો પરરચય તથા 
ચ તતાહારન ું જ્ઞાન જોઈએ. આટલ ું તો 
આપણે શાળાકૉલેજના વશક્ષણ કરતાું ઓછી 
મહનેત અને ઓછા સમયમાું મેળિી 
શકીએ. િારુંિાર પછૂપરછ કરીને અને 
વિનયપિ્ૂક તમારે એ શીખી લેવ ું જોઈએ. 
િારુંિાર પછૂપરછ કરિામાું ઉિતાઈ પણ 
થઈ શકે છે. જ્ઞાન મેળિિા માટે જજજ્ઞાસાની 
સાથે અદબ એટલે કે નમ્રતા પણ હોિી 
જોઈએ. તો જ બ દ્ધિનાું દ્વાર ઊઘડ ેછે. નિી 
દ વનયા વનમા્ણ કરિાને માટે બેશક કેળિણી 
પણ નિી બની હોિી જોઈશ.ે  
સ મેળભર્ ું શમશ્રણ 
 હૃદય, બ દ્ધિ અને શરીર િચ્ચે મેળ 
ન હોિાથી જે દ ુઃસહ પરરણામ આવ્્ ું છે તે 
પ્રવસિ છે, છતાું અિળા સહિાસને લીધ ે
આપણે તે જોઈ નથી શકતા. મન ષ્ટ્ય માત્ર 
બ દ્ધિ નથી, માત્ર શરીર નથી, માત્ર હૃદય કે 
આત્મા નથી. ત્રણેના એકસરખા વિકાસમાું 
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મન ષ્ટ્યન ું મન ષ્ટ્યત્િ સધાય. આમાું ખર ું 
અથ્શાસ્ત્ર છે.  
 કેળિણી એટલે બાળક કે મન ષ્ટ્યના 
શરીર, મન અને આત્મામાું જે ઉત્તમ અંશો 
હોય તેનો સિાાંગી વિકાસ સાધીને તને ે
બહાર આણિા. અક્ષરજ્ઞાન એ કેળિણીન ું 
અંવતમ ધ્યેય નથી તેમ તનેો આરુંભ પણ 
નથી. એ તો સ્ત્રી અને પ ર ષને કેળિણી 
આપિાના અનેકમાુંન  ું એક સાધન માત્ર છે. 
અક્ષરજ્ઞાન એ સ્િતુંત્રપણ ે કુંઈ કેળિણી 
નથી. એટલે હ ું તો બાળકની કેળિણીનો 
આરુંભ તેન ે કુંઈક ઉપયોગી હાથઉદ્યોગ 
શીખિીને અને તેની કેળિણીનો આરુંભ 
થાય તે ક્ષણથી એને કુંઈક નવ ું સર્જન 
કરિાન ું શીખિીને જ કર ું.. હ ું માન ું છુું કે આ 
વશક્ષણપિવતમાું મન અને આત્માનો ઊંચામાું 
ઊંચો વિકાસ સાધિો શક્ય છે. માત્ર દરેક 
હાથઉદ્યોગ આજે શીખિાય છે તેમ જડ 
યુંત્રિતટ નહીં પણ શાસ્ત્રીય રીતે શીખિાિો 
જોઈએ, એટલે કે બાળકને દરેક રિયા શા 
માટે કરિામાું આિે છે તે સમજાિવ ું 
જોઈએ. 
 અક્ષરજ્ઞાન કરતાું સુંસ્કારની 
કેળિણીને હ ું ઘણ ું િધારે મહત્ત્િ આપ ું છુું. 
ઉપયોગી અંગમહનેત મારફત આપણી 
બ દ્ધિનો વિકાસ થાય છે. બ દ્ધિની સાથે સાથે 
આત્માનો પણ વિકાસ થાય, તો જ બ દ્ધિનો 
સદ પયોગ થાય છે. નહીં તો બ દ્ધિ આપણને 
ક માગે લઈ જરો અને તે ઈશ્વરી બબક્ષસને 
બદલે શાપરૂપ બની જશે.” 
નિી તાલીમ :-  
કેળિણીના સાધન અથિા માધ્યમ તરીકે 
કોઈ પણ ઉદ્યોગ કામ આપે કે નહીં, તેની 
એક કસોટી છે. તે ઉદ્યોગ સાિ્વત્રક એટલ ે

કે, સૌથી થાય તેિો હોિો જોઈએ. સાચ ું 
જોતાું કેળિણીમાું ઉદ્યોગ, તુંદ રસ્તી, ભણતર 
અને કળાન ું વમશ્રણ છે, સ મેળ છે.... અને 
બધાનો મેળ મળીને ગભ્ રહ ેત્યાથી માુંડીને 
માણસ ખીલીને પણૂ્ વિકવસત ફૂલ જેિો 
સ ુંદર બને, એન ું નામ નિી તાલીમ એથી 
કોઈ ઉદ્યોગને કેળિણીથી નોખો ન ગ્ ું, 
પણ તેને જ કેળિણી આપિાન ું િાહન કે 
સાધન ગણ ું. 
 મારી નઈ તાલીમ નાણાું પર 
આધાર રાખતી નથી. આ કેળિણીને 
અંગેનો ચાલ  ખચ ્ ખ દ કેળિણીની 
પ્રરિયામાુંથી મળી રહિેો જોઈએ. મારા આ 
વિચારની સામે ગમે તિેી ટીકાઓ થતી હશ ે
પણ હ ું બરાબર જાણ ું છુું કે જે કેળિણી 
‘પોતાનો ખચ ્ પોતે કાઢે છે' તે જ સાચી 
કેળિણી છે. 
 રહિંદ સ્તાની તાલીમી સુંધ 
કેળિણીના જે પ્રયોગોન ું કામ ચલાિે છે 
તેને નઈ તાલીમ કહ ેછે કેમ કે કેળિણીની 
એ પિવતને પારકા મ લકમાુંથી લાિિામાું 
આિી નથી અથિા પ્રજાને માથ ે
જબરદસ્તીથી ઠોકી બેસાડિામાું આિી નથી 
પણ રહિંદ જે મોટે ભાગ ેગામડાુંઓન ું બનેલ ું 
છે તેનાું િાતાિરણન ે અને પરરક્સ્થવતન ે
સ સુંગત છે. માણસ ત્રણ તત્ત્િોનો બનલેો 
છે. શરીર, મન અને આત્મા. નઈ તાલીમ 
એ ત્રણે િચ્ચે સમતોલપણ ું રાખી 
કેળિણીમાું તેમનો મેળ સાધિા માગ ે છે. 
પવિમની કેળિણીની પિવતમાું લશ્કરી 
તાલીમને િધારે મહત્ત્િ આપિામાું આિે 
છે અને તેથી તેમાું આત્માને લગભગ 
વિસારી મકૂી માણસનાું મન અને શરીરની 
કેળિણી પર િધારે ધ્યાન આપિામાું આિે 
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છે. એટલે પવિમની કેળિણીની પિવત અને 
નઈ તાલીમ િચ્ચ ે મોટો તફાિત છે. 
મારીર, મન અને આત્મા એ માણસના 
બુંધારણમાું રહલેાું ત્રણે તત્ત્િોનો સ મેળ 
સાધી માણસને પરૂી કેળિણી આપિી હોય 
તો તેનો સારામાું સારો રસ્તો તને ે
હાથકામના હ ન્નરો મારફ્તે કેળિણી 
આપિાનો છે. નઈ તાલીમની બીજી ખબૂી 
એિી છે કે તેનો બધો ખરચ તે પોતે જ 
કાઢશે. તેથી પ્રજાની કેળિણીને માટે નઈ 
તાલીમમાું કરોડો રૂવપયા ખરચિાની િાત 
આિતી જ નથી.  
 આપણી કેળિણી ત્રણ પ્રકારની છે. 
એનાથી બ દ્ધિ શરીર ને આત્મા ત્રણેનો 
વિકાસ થાય છે. બીજી કેળિણીથી કેિળ 
બ દ્ધિ િધે છે.  
શિદ્યાિીઠની કેળિણી 
 વિદ્યાપીઠની કેળિણીન ું ધ્યેય 
પોતાના મ લકની આઝાદીને ખાતર જ 
જીિનારા અને તેને માટે જરૂર પડ ેતો મરી 
ફીટનારા પ્રજાના સાચા સેિકો પેદા કરિાન ું 
હોય. તેથી, મારો એિો અબભપ્રાય છે કે, 
વિદ્યાપીઠની કેળિણીને તાલીમી સુંધમાુંથી 
વશક્ષકો લઈ પાયાની કેળિણીની સાથે એક 
સતેૂ્ર પરોિી, તેના ધોરણ પર લાિિી 
જોઈએ. સ્ત્રી કેળિણીના સુંદભે હ ું 
ખાતરીપિ્ૂક નથી કહી શકતો કે તે કેળિણી 
પ ર ષોની કેળિણીથી અલગ હોિી જોઈએ. 
અને તેની શરૂઆત કયારથી થિી જોઈએ. 
પરુંત   મારો દ૮ મત છે કે સ્ત્રીઓને પણ 
પ ર ષોના જેટલી જ સગિડો મળિી જોઈએ. 
અને જયાું જરૂર હોય ત્યાું, વિવશષ્ટ્ટ સગિડ 
પણ આપિી જોઈએ.  

 આપણા વિદ્યાથીઓએ પરદેશોમાું 
ભણિા જવ ું, એિી રહમાયત મે કદી કરી 
નથી. મારો અન ભિ છે કે, આિી રીતે 
ભણીને પાછા કરેલા લોકો અહીંના સમાજમાું 
ભળી શકતા નથી, તેની સાથે સમરસ થઈ 
શકતા નથી. આપણા વિકાસમાું જે િધારેમાું 
િધારે મદદરૂપ થાય અને જે આપણી 
ભવૂમમાુંથી મળ્યો હોય, ત ે જ કીમતીમાું 
કીમતી અન ભિ ગણાય. 
શિદ્યાર્થીઓ માટે સાંહિતા 
 વિદ્યાથીઓએ સૌથી પહલેાું ને સૌથી 
િધારે નમ્ર થિાન ું હોય ને તદ્દન ઘરટત 
િત્ન રાખિાન ું હોય. સૌથી મોટા પ ર ષોએ 
પોતાની મહત્તા સાચિિાન ે પોતાની જાત ે
સૌથી હલકો દરજ્જો સ્િીકારીને રહવે  ું ઘટે. 
રહિંદ ઓની માન્યતાને વિશેના મારા અન ભિ 
પરથી હ ું કહ ું કે વિદ્યાથીન ું જીિન પોતાના 
અભ્યાસકાળ દરવમયાન સન્યાસીના જીિન 
જેવ ું હોય. તે પોતાના આચારવિચારમાું 
કડક સુંયમ ને વશસ્ત સ્િતુંત્રતા અન ે
લોકશાહી પાળે તેનાથી લગ્ન ન થાય ન ે
સ્િચ્છુંદ વ્યબભચાર પણ ન થાય. તેને દારૂ 
ને એિા બીજા કેફી પદાથોન ું વ્યસન ન 
હોય. તેન ું િત્ન નમનેૂદાર સુંયમનો પ્રત્યક્ષ 
પાઠ હોય.  
શિક્ષણન ાં માધ્યમ 
 આપણે એવ ું માનતા થઈ ગયા 
લાગીએ છીએ કે અંગ્રેજી જાણ્યા વિના 
કોઈથી રોઝ જેિા થિાની આશા રાખી જ ન 
શકાય. આના કરતાું મોટો િહમે હ ું કલ્પી 
શકતો નથી. આપણ ે જેટલી લાચારી 
અન ભિતા લાગીએ છીએ તેટલી કોઈ 
જપાનીને લાગતી નથી. વશક્ષણન ું િાહન 
તરત જ અને ગમે તે ભોગે બદલાવ ું 
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જોઈએ, અને પ્રાુંવતક ભાષાઓને તેમન ું 
યોગ્ય સ્થાન અપાવ ું જોઈએ. જે ભયાનક 
દ વ્ય્ય દરરોજ જામતો જાય છે તેના કરતાું 
તો કૉલેજની કેળિણીમાું કામચલાઉ 
અંધાધ ૂુંધી થાય એ હ ું પસુંદ ક્ ાં.  
 પ્રાુંવતક ભાષાઓના દરજ્જા ન ે
બજારભાિ િધારિાને માટે અદાલતોની 
ભાષા જયાું અદાલત આિલેી હોય ત્યાુંની 
પ્રાુંવતક ભાષા હ ું રાખ ું. પ્રાુંવતક 
ધારાસભાઓન ું કામકાજ પ્રાુંતની ભાષામાું, 
અથિા જયાું પ્રાુંતની હદમાું એકથી િધારે 
ભાષાઓ ચાલતી હોય ત્યાું તે ભાષાઓમાું, 
ચાલવ ું જોઈએ.. મધ્યિતી ધારાસભામાું 
રહિંદ સ્તાનીન ું રાજ ચાલવ ું જોઈએ.  
રાષ્ટ્રભાષા 
 પ્રાતો પ્રાુંતો િચ્ચેના િહિેારને 
માટે નાગરી ને ઉદ્ૂમાું લખાતી રહિંદ સ્તાની 
રાખિી કે કેિળ નાગરીમાું લખાતી રહદી 
રાખિી.  
 મારી દલીલ એટલી જ છે કે 
આપણી રાજસત્તા પડાિી લેનારા અંગ્રેજન ે
જેમ આપણે આપણે ત્યાુંથી ર ખસદ આપી 
તેિી જ આપણી સુંસ્કૃવતન ું મહત્ત્િન ું કામ 
પડાિી લેનારી અંગ્રેજીન ેપણ આપી દઈએ. 
િેપાર અને આંતરરાષ્ટ્રીય રાજકારણને માટે 
પોતાન ું સ્િાભાવિક સ્થાન સમિૃ અંગ્રજેી 
બોલી હમેશ ટકાિી રાખો.  
 આિી ભાિના રાખી આપણ ે
ભાષાિાર પ્રાુંતો બનાિીશ ું તો તેથી પ્રાુંવતક 
ભાષાઓની પણ પ્રગવત થશે. એ પ્રાુંતોના 
લોકોને રહિંદ સ્તાનીના માધ્યમ દ્વારા કેળિણી 
આપિાની િાત તદ્દન િારહયાત છે અન ે
અંગ્રેજીમાું આપિાની િાત તો િળી તેથીય ે
િધારે િારહયાત છે. તેન ું કામ તો પ્રાતોને 

ભારત સાથે પોતાના આંબગક સબુંધન ે
સમજિામાું મદદ કરિાન ું છે.  
અંગે્રજી ભાષા 
 અંગ્રેજીના જ્ઞાન વિના રહિંદી 
માનસનો સિોત્કૃષ્ટ્ટ વિકાસ શક્ય બનિો જ 
જોઈએ.  
 હ ું ચોકસ માન ું છુું કે અંગ્રજેી વશક્ષણ 
જે રીતે અપા્ ું છે તેણ ે અંગ્રેજી ભણેલા 
રહિંદીઓને નમાલા બનાિી દીધા છે, રહિંદી 
વિદ્યાથીઓની કાય્શક્તત ઉપર અસહ્ય બોજો 
નાખયો છે, અને આપણન ે બધાને નકલ 
કરનારા બનાિી દીધા છે. અન િાદકોની 
જમાત પેદા કરીને કોઈ પણ દેશ રાષ્ટ્ર 
બની શકતો નથી. 
 અંગ્રેજી આજે આખી દ વનયાની 
ભાષા બની છે. તથેી, હ ું તેને વનશાળના 
નહી, પણ વિદ્યાપીઠના અભ્યાસિમમાું 
મરજજયાત શીખિાના વિષય તરીકે બીજી 
ભાષાન ું સ્થાન આપ ું. અને તે પણ 
પસુંદગીના થોડા લોકો માટે હોય, કરોડોને 
માટે તો કયાુંથી હોય...આપણી મનોવવૃત્ત 
એિી ગ લામ બની ગઈ છે કે, અંગ્રેજી િગર 
આપણ ું ચાલ ેજ નહીં, એવ ું આપણને લાગ્યા 
કરે છે. કામ શરૂ કયાાં પહલેાું આગળથી 
હારી બેસિાની આિી માન્યતાને હ ું કદી 
નહીં સ્િીકાર ું.   
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