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ગાાંધીજીના મતે કેળવણી  
પ્રા.રમણીબેન એમ. પટેલ  

વ્યાખ્યાતા, શ્રી શારદાપીઠ આર્ટ્સ ,કોમસ્ એન્ડ કોલેજ ઓફ એજ્યકેુશન, દ્વારકા 
“કેળવણી એટલે જ માનવ અને સમાજનુું નનમા્ણ” 

 -ડો.રાધાકૃષ્ણન 
ગાુંધીજી એ ભારતની નવરલ નવભનૂતઓમાુંના 
એક હતા. તેમનામાું કૃષ્ણ, બદુ્ધ, ઈશ ુઅને 
મહાવીરનો સમન્વય થયો હતો. તેઓ 
સત્યના સાધક, અહહિંસાના ઉપાસક, અન ે
કરૂણાના કમ્યોગી હતા. આધનુનક ભારતના 
નેતા વ્યવહારુું તત્વદ્રષ્ટા અને સામાજીક, 
આનથિક નવનનમા્ણના પ્રણતેા હતા. તઓે “ 
મારુું જીવન એ જ સુંદેશ” સતૂ્ર. આપીન ે
ભારતીય જીવનમાું તેઓ આચાર અન ે
નવચાર શદુ્ધતાના પ્રખર હહમાયતી 
બન્યા.ટોલ્સ્ટોય આશ્રમ અને હફનનક્સ 
આશ્રમ એ ગાુંધીજીના સત્યાગ્રહની કમ્ભનૂમ 
બની રહ્યા. આ સુ્ં થામાું બૌદ્ધદ્ધક નવષયોના 
નશક્ષણ ઉપરાુંત વ્યાવસાનયક નવષયોનુું 
નશક્ષણ આપવામાું આવતુું. ગાુંધીજી ૧૯૧૪ 
માું ભારત પાછા ફયા્. તઓે ્વરાજ્ય સાથ ે
સરુાજ્ય અને રામરાજ્યના હહમાયતી, 
અ્પશૃ્યતા નનવારણ, સ્ત્રી નશક્ષણ, જાનતભેદ, 
નાબદૂી મતે સુંઘષ્ કયો. તેઓ સવોદય 
સમાજની ્થાપના આજીવન હહમાયતી 
રહ્યાું. 
 જગતમાું પોતાની સળુંગ અન ે
્વયુંપણૂ્ હફલસફૂી આપનાર જે મહાપરુુષો 
થયા છે. તેમાું ગાુંધીજીનો પણ સમાવેશ 
થાય છે. કેળવણી અંગે જે તેમના નવચારો 
હતા તે તેની કેળવણીની હફલસફૂી બની રહ ે
છે. 

 “બાળકોને પુ્ તકો સાથે ચોંટાડી 
રાખવાને બદલ ેહુું તો તેને કામ કરતુું કરી 
દઉં, તનેા હાથ કામકાજ કરવા લાગ ેઅન ે
તેની સાથે તેનુું મન પણ નવકનસત થાય. 
તેના હાથમાુંય મગજ હોય છે.” 
 ગાુંધીજીના મતે ભારતની પ્રત્યેક 
વ્યક્ક્ત નશક્ષક્ષત હોવી જોઈએ. એમ ઢપણ ે
માનતા હતાું. લોકશાહીમાું કેળવણી એ 
લોકશાહીનો પ્રાણવાય ુ છે. નશક્ષણ એટલ ે
માત્ર અક્ષરજ્ઞાન કે સાક્ષરતા નહહ, સાક્ષરતા 
એ જ્ઞાનપ્રાપ્તતનુું માધ્યમ છે. 

➢ નશક્ષણ અથા્ત કેળવણી: 
નશક્ષણ એટલે કે education એ 

લેહટન શબ્દ educo પરથી આવ્યો છે. જેનો 
અથ્ થાય છે પહરપક્વ બનાવવુું, પ્રગનત 
કરવી, પથદનશિત કરવુું, દોરવણી આપવી, 
ઘડતર કરવુું, સત્વ બહાર લાવવુું. પ્રનશક્ષક્ષત 
કરવુું. નશક્ષણ- જ્ઞાન- માહહતી પ્રદાન કરવા, 
કેળવવુું, ઉછેરવુું વગેરે. 
 ગાુંધીજી કહ ે છે કે – “ હુું તો 
બાળકની કેળવણીનો પ્રારુંભ તેને કઈંક 
ઉપયોગી હાથ. ઉદ્યોગ શીખવીને થાય 
ક્ષણથી એને કઈક નવુું સર્જન કરવાનુું 
શીખવીને જ કરુું, તેમણે કહ્ુું છે કે મ્તક, 
હ્રદય અન ે શરીર, આ ત્રણેયનો સમન્વય 
થાય. નશક્ષણ પણૂત્ા તરફ દોરી જાય છે. 
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મનષુ્યના જીવનમાું શ્રમ અને વ્યાયામનુું 
અનન્ય મહત્વ છે. 
૧) નશક્ષણનો અથ્ :  
 “કેળવણી એટલે બાળક અને 
માણસનાું શરીર મન અને આત્માના 
ઉત્તમાુંશોનુું આનવષ્કારીકરણ.” 
 નશક્ષણ દ્વારા છોકરા અન ે
છોકરીઓના સમગ્ર માનવગણુોનો નવકાસ 
થવો જોઈએ. જે કેળવણી બાળકોને પનૂતિ 
મનષુ્ય અને ઉપયોગી. નાગહરક તરીકે 
ધડતર કરતી નથી, તે યથાથ્ ્વરૂપમાું 
કેળવણી નથી. 
(૨) ગાુંધીજીના મતે કેળવણીના હતેઓુ: 

• ્વાવલુંબન માટે યાું આત્મનનભ્રતા 
માટે કેળવણી: 
 કેળવણી દ્વારા વ્યક્ક્ત અન ે સમાજ 
્વાવલુંબી બનવો જોઈએ. વ્યક્ક્તની 
મળૂભતૂ જરૂહરયાતો અન્ન, આવાસ અન ે
આચ્છાદન સુંતોષવી જોઈએ અને વ્યક્ક્ત 
પોતાનુું અને પોતાના કુરુ્ુંબનુું ભરણપોષણ 
કરી શકે તેવી ક્ષમતાનો તેનામાું નવકાસ 
થવો જોઈએ. ્વાવલુંબન ત્રણ પ્રકારનુું 
હોય શકે: 
૧ આનથિક ્વાવલુંબન 
૨ સામાજજક ્વાવલુંબન 
૩ માનનસક ્વાવલુંબન 

• સાુ્ં કૃનતક નવકાસ : 
 ગાુંધીજીના મુંતવ્ય અનસુાર, 
કેળવણીનો મખુ્ય ઉદે્દશ છે રાષ્રની 
સામાજજક, સુ્ં કૃનતનુું સુંરક્ષણ અને સુંવધ્ન 
કરવાનો છે. સુ્ં કૃનતના ઉચ્ચ આદશો અન ે
મલૂ્સયોનુું જતન અને માવજત કરવાનુું છે. 
તેઓ કહતેા કે અક્ષરજ્ઞાન કરતાું હુું 
સ ુ્ં કારની કેળવણીને વધારે મહત્વ આપુું છું. 

સુ્ં કૃનત દ્વારા કેળવાયેલા સુ્ં કાર એ 
વ્યક્ક્તની આંતહરક સમદૃ્ધદ્ધ છે. કેળવણીનો 
હતે ુ આપણા પવેૂજોના સુ્ં કાર વારસાનુું 
સુંરક્ષણ કરવાનો અને તેનો નવકાસ કરવાનો 
છે. 

• ચાહરત્ર્ય નનમા્ણ: 
 હહિંદ ્વતુંત્ર થાય ત્યારે કેળવણીનુું 
લક્ષ્ય શુું હશે ? એવા સવાલના જવાબમાું 
તેમણે તરત જ કહ્ુું ,“ ચાહરત્ર્યનુું ધડતર 
અંગત જીવનની શદુ્ધદ્ધ ગાુંધીજીને મત 
સુંગીન કેળવણી માટે અનનવાય્ શરત છે.” 
કોઈ પણ યગુના જીવનમાું સખુશાુંનત અને 
સફળતા માટે ચાહરત્ર્ય એ પાયાનુું પહરબળ 
છે. ખરેખર તો નશક્ષણનો અને 
માનવજીવનનો મખુ્ય હતે ુશે્રષ્ઠત્તમ ચાહરત્ર્ય 
નનમા્ણ છે. અણઘડ પત્થરમાુંથી માનવને 
શ્રેષ્ઠત્તમ ચાહરત્ર્ય મનૂતિમાું પહરવત્ન કરતી 
પ્રહિયા જ નશક્ષણ છે. 
 આમ, ગાુંધીજીએ ચાહરત્ર્ય 
ધડતરના ઉદે્દશ્યને અનત મહત્વ આપે છે. 

• મકુ્ક્ત માટે કેળવણી : 
“ સાું નવદ્યા યા નવમકુ્ત્મ”ે એ 

પ્રાચીનમુંત્રને નસદ્ધ કરીએ. નવદ્યા એટલ ે
કેવળ આધ્યાજત્મક જ્ઞાન અને મકુ્ક્ત એટલ ે
છૂટકારો એવો અથ્ ન કરતાું. નવધા એટલ ે
લોકોપયોગી વધ ુ જ્ઞાન અને મકુ્ક્ત એટલ ે
સવ્ દાસત્વમાુંથી છૂટી જવુું. આમ, આ 
નવધાન પેલા રોજી-રોટીના મળૂભતૂ 
છૂટકારાની વાતથી આગળ સવ ્
દાસત્વમાુંથી મકુ્ક્ત. “ પ્રાતત કરવા સધુીની 
નવ્તતૃ નવભાવના સચૂવે છે.” 

• સવાાંગીણ નવકાસ : 
 તેઓ કેળવણી દ્વારા હ્ત, હૈયુું અને 
મક્્તષ્કનો નવકાસ થવો જોઈએ. 
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પરુંપરાગત રીતે વાુંચન, લેખન અન ે
ગણનને જ નશક્ષણ માનવામાું આવતુું. તેને 
બદલે ગાુંધીજીએ નવધાથીઓની શારીહરક, 
માનનસક અને આધ્યાજત્મક શક્ક્તઓન ે
બહાર લાવી તેમનો સમકુ્ષચત અને સુંતકુ્ષલત 
નવકાસ થાય. તે રીતે કેળવણી રીતે આપવી 
જોઈએ. તેના પર ભાર મકૂ્યો છે. 
ગાુંધીજીની નશક્ષણની વ્યાખ્યા પ્રમાણ ે “ 
બાળકોમાું રહલેા શરીર, મન અને આત્માના 
ઉત્તમ અંશોને બહાર લાવવા.” તેનુું નામ 
કેળવણી. 
 આમ, ગાુંધીજી બાળકોના સવા્ગીણ 
નવકાસના હતે ુપર ભાર મકેૂ છે. 

• જીવનનાું ઉચ્ચતમ મલૂ્સયોનો નવકાસ : 
 ગાુંધીજી કેળવણી દ્વારા નૈનતક, 
આધ્યાજત્મક, સામાજજક અને સૌંદય્બોધક 
મલૂ્સયો જે જીવન ઘડતર કરે છે. જીવનના 
કેટલાુંક શાશ્વત કે સનાતન મલૂ્સયો જેવા કે 
સત્ય, અહહિંસા, પે્રમ કે કરૂણા ભ્રાતતૃ્વ જેવા 
મલૂ્સયોનો સમકુ્ષચત નવકાસ થવો જોઈએ. તેમ 
દ્રઢપણ ેમાનતા હતાું. 

• આત્મસાક્ષાત્કાર: 
 આત્મસાક્ષાત્કાર એટલે ્વપ્રતીનત- 
વ્યક્ક્તન ે પોતાની મહાનતા અન ે
મયા્દાઓનુું જ્ઞાન થાય અને તે દ્વારા 
વ્યક્ક્ત આત્મસુંયમ, આત્મસાક્ષાત્કાર અન ે
આત્માનભુનૂત કરવા પે્રરાય છે. 
 દા.ત., જેને સુંગીતમાું રસ છે તેણ ે
સુંગીતકાર બનવુું જ જોઈએ. 
3) અભ્યાસિમ:  
 ગાુંધીજીના મત ે અભ્યાસિમ એવો 
હોવો જોઈએ કે જે સમાજની ્થાનનક 
જરૂહરયાતોને પોષી શકે અને સમાજનો 
સવા્ગીણ નવકાસ સાધી શકે, જેમ કે 

“આશ્રમમાું પહલેા નોકરો તો નહોતા જ, 
પાયખાના સફાઈની માુંડીને રસોઈ સધુીના 
બધા કામો આશ્રમવાસીઓએ જ કરવાના 
હતાું. ફળઝાડો પષુ્કળ હતાું, નવુું વાવેતર 
કરવાનુું જ હત ુું, રોજ અમકુ સમય નાના-
મોટા રસોડાના કામમાું ન રોકાયા હતા 
તેમણ ે બગીચામાું કામ કરવુું જ પડતુું. 
આમાું બાળકોનો મોટો હહ્સો હતો. મોટા 
ખાડા ખોદવા, ઝાડો કાપવા વગેરે કામમાું 
ન રોકાયા હોય તેમણે બગીચામાું કામ કરવુું 
જ પડતુું. આમાું બાળકોનો મોટો હહ્સો હતો. 
મોટા ખાડા ખોદવા, ઝાડો કાપવા, બોજા 
ઊંચકી જવા વગેરે કામમાું તેમના શરીર 
સારી પેઠે કસાતા. તેમાું તેમને આનુંદ 
આવતો, ન ે બીજી કસરત એક રમતની 
તેમને જરૂર નહોતી રહતેી. આ રીતે 
ગાુંધીજીએ શરીર, મન અને હ્રદય એટલ ે
સઘળાું અંગોનો નવકાસ સાધી શકે તેવા 
અભ્યાસિમનો નવચાર કયો છે. જેમાું 
નીચેના નવષયોનો સમાવેશ થાય છે. 

• મળૂ ઉધોગ :  
 કૃનષ, કાુંતણવણાટ, સથુારીકામ, 
માટીકામ, ચમ્ઉધોગ, મત્્યઉધોગ, 
બગાયત, ગહૃનવજ્ઞાન ઉપરાુંત પહરક્્થનત 
અનસુાર. 
 બાળક કોઈ પણ માધ્યમમાું બોલે, 
તેની પ્રથમ ભાષા તો માતભૃાષા જ હોવી 
જોઈએ. માતભૃાષા એ વ્યક્ક્તની 
અક્ષભવ્યક્ક્તનુું સવ્શે્રષ્ઠ માધ્યમ છે. પ્રબળ 
સાધન છે. માતભૃાષાએ સુ્ં કૃનતનુું સુંરક્ષણ, 
સુંવધ્ન અને વારસો છે. 

• માતભૃાષા દ્વારા નશક્ષણ : 
 ચાલ ુ કેળવણીના અણગમાું એ 
ગાુંધીજીને બાળકોને ઘરે કેળવણી 
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આપવાના નવચાર પર લાવી મકૂ્યા,ત્યારે 
બીજી બાજુએ માતભૃાષા દ્વારા નશક્ષણ 
આપવાના આગ્રહ ે તમેને ઘરને જ શાળા 
બનાવવાની ફરજ પાડી. ગાુંધીજી માનતા કે 
બાળકને નશક્ષણ માતભૃાષામાું જ આપવુું 
જોઈએ. 

• સમહૂજીવન 
 દૈનનક, સામાનયક, વાનષિક 

અને પ્રાસુંક્ષગક જેવી પ્રવનૃતઓ. 
• ગક્ષણત,સામાજજક અધ્યયન : 

  જેમાું ઇનતહાસ, ભગૂોળ, 
નાગહરકશાસ્ત્ર, અથ્શાસ્ત્ર વગેરેનો સમાવેશ 
થાય છે. 

• સામાન્ય નવજ્ઞાન : 
 જેમાું જીવનવજ્ઞાન, વન્પનતશાસ્ત્ર, 
શરીરનવજ્ઞાન, રસાયણશાસ્ત્ર, 
્વા્્યનવજ્ઞાન, નક્ષત્રોનુું નવજ્ઞાન, 
મહાવૈજ્ઞાનનકો અને સુંસોધકોની કથાઓ. 

• કળાઓ :  
 ક્ષચત્રકલા, સુંગીત કલા, તેમજ 
્થાપત્યકલા સાહહત્ય કલા અન ે
લક્ષલતકલાઓ 

• શારીહરક નશક્ષણ :  
વ્યાયામ ખેલકદૂ વગેરે. 
(૪)અધ્યાપન પદ્ધનત :  
 ગાુંધીજી નશક્ષણના પ્રયોગવીર હતા. 
આથી નશક્ષણમાું પદ્ધનત હોવી જોઈએ. 
ગાુંધીજીજ્ઞાનના કૃનત્રમ નવભાજનના નવરોધી 
હતા. તેથી અખુંહડત-એકીકૃત સમવાયી 
પદ્ધનતની તમેણે હહમાયત કરી. નવધાથીઓનુું 
નશક્ષણ પ્રાકૃનતક અને સામાજજક 
વાતાવરણમાું સહજ રીતે થવુું જોઈએ. 
આમ, તો એમ કહવેાય છે કે બનુનયાદી 
નશક્ષણ એ ્વયું એક નશક્ષણ પદ્ધનત છે. 

 ગાુંધીજી એ સમયના સજા પર 
આધાહરત વાતાવરણથી અસુંતષુ્ટ હતા. 
તેમણ ેગરુુકળૂો અને ઋનષ આશ્રમોનુું પનવત્ર, 
વાત્સલ્સય અને ્નેહભયુાં. પયા્વરણ ઇચ્છયુું. 
એ માટે પ્રકૃનત અને ગામડાુંના વાતાવરણને 
તેઓ ઉત્તમ સમજે છે. તેઓ માનતા કે 
બાળકને નવકાસ માટેનુું મકુ્ત અને ્વતુંત્ર 
વાતાવરણ હોવુું જોઈએ. તેઓ 
આત્મનનયમનયકુ્ત ્વયું નશ્તના 
હહમાયતી હતા. 
(૫) સારાુંશ 
 અંતે ગાુંધીજીએ કેળવણી નવશે એવુું 
કહ્ુું છે કે- બાળકનો સવાાંગીનવકાસ થવો 
જોઈએ જેમાું ત ે ્વાવલુંબી, 
આત્મસાક્ષાત્કાર, ચાહરત્યનનમા્ણનો નવકાસ 
તેમજ મકુ્ક્ત માટે કેળવણી અને 
અભ્યાસિમ લક્ષચલો હોવો જોઈએ. તેમજ 
બાળક જે નવષય ભણ ે તે પોતાની 
માતભૃાષામાું જ હોવુું જોઈએ, સાથે સાથ ે
બનુનયાદી નશક્ષણ અને બાળક મકુ્તનશ્ત 
સાથે કેળવણી કેળવે તે પાયાની જરૂહરયાત 
છે. 
સુંદભ્ સકૂ્ષચ: 
(૧) ગાુંધી મોહનદાસ (૧૯૪૦) 
ગાુંધીનવચાર, ટોહન અમદાવાદ – 
નવજીવન પ્રકાશન મુંહદર 
(૨) ગજુરાતી સાહહત્યનો ઇનતહાસ- ગ્રુંથ 
ગજુરાતી સાહહત્યનો પહરષદ- અમદાવાદ 
(૩) હહિંદ ્વરાજ – ગાુંધીજી 
(૪) સત્યના પ્રયોગો – ગાુંધીજી 


