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પ્રસ્તાવના 

ખરુું શિક્ષણ તને ેજ કહવેાય કે જે 
17 કે 18 વર્ટની ઉંમરે કોલેજ કક્ષાએ 
આપવામાું આવે છે. િાળામાું જે શિક્ષણ 
આપવામાું આવે છે તે ઉપયોગી શવદ્યાર્થીન ે
બને તેવુું આપવુું જોઈએ જેર્થી શવદ્યાર્થી 
જીવનના અમલૂ્ય રત્ન પ્રાપ્ત કરી િકે 
ઘણીવાર શવદ્યાર્થી સાચુું શિક્ષણ પ્રાપ્ત 
કરવામાું મશુ્કેલી અનભુવતો હોય છે. 
ઉદાહરણ તરીકે ભારતનો શવદ્યાર્થી 
ઇંગ્લેન્ડની ભગૂોળ સારી રીતે જાણતો હોય 
છે. પરુંત ુ તેને પોતાના દેિના ભગૂોળનુું 
પરૂત ુું જ્ઞાન પ્રાપ્ત ર્થતુું નર્થી. તેન ે જો 
ભારતનુું ઇશતહાસ જ્ઞાન આપવામાું આવે તો 
તે ઘણુું જ શવકૃત લાગ ેછે.  કેળવણી પ્રાપ્ત 
કરવાનો તેમનો ઉદે્દિ સરકારી નોકરી 
મેળવવાનુું હોય છે આજર્થી સો વર્ટ પહલેા 
અન ેઆજે પણ સરખામણી કરવામાું આવ ે
તો સરકારી નોકરી મેળવવાની ઘલેછા માું 
કોઈ ઘર્ાડો ર્થયો નર્થી અલ્હાબાદમાું 
આવેલા મનુિીરામ પ્રસાદના શવિાળ 
બાગમાું એક જાહરે સભામાું વ્યાખ્યાન 
આપતા ગાુંધીજીએ ઉપરોક્ત િબ્દો કહ્યા 
હતા? ગાુંધીજી જ્યારે બોલવા ઉભા ર્થયા 
ત્યારે તેમને જોરદાર તાળીઓર્થી 
વધાવવામાું આવ્યા હતા. પુંડડત 
મદનમોહન માલવયા ના પ્રમખુ સ્ર્થાન ે

મળેલી આ સભામાું પ્રાચીન અન ેઅવાટચીન 
કેળવણી શવિ ે ભાર્ણ આપવાની િરૂઆત 

ડહિંદમાું કરી હતી. सा विद्या विमकु्तये। જે 
મકુ્ક્તને મારે્ લાયક કરે તે શવદ્યા બાકી 
બધી અશવદ્યા આર્થી જે ચચત્તની શદુ્ધિ ન કરે 
મન અન ેઇન્દ્ન્િયોન ેવુંિ રાખતા ન િીખવ ે
શનભટયતા અન ે સ્વાશ્રયીત્વ પેદા ન કરી 
લેવાનુું સાધન ન બતાવી અન ે
ગલુામીમાુંર્થી છૂર્વાનુું અન ેછૂરે્લા રહવેાની 
ધગિ અને િક્ક્ત નો ઉપજાવી તે 
કેળવણીમાું ગમ ે તેર્લો માડહતીનુું ખજાનો 
તાડકિક કુિળતા અન ે ભાર્ા પાુંડડત્વ રહ્યા 
હોય છતાું એ કેળવણી નર્થી અર્થવા અધરૂી 
કેળવણી છે. 
           ગાુંધીજીએ પોતાના જીવન અન ે
શવચારની પ્રેરણા મારે્ પવૂટ પશિમ કે 
પ્રાચીન અવાટચીનના ભેદ રાખ્યા નહોતા 
વ્યક્ક્ત કે સમાજ મારે્ શ્રેયસકર એવો કોઈ 
પણ શવચાર પછી એ પવૂટનો હોય કે 
પશિમનો હોય પ્રાચીન હોય કે અવાટચીન 
હોય એનો લાભ ઉઠાવતા કોઈ એમન ે
અર્કાવી િકે તેમ નહોત ુું. એમના કેળવણી 
શવચારોના ઘડતરમાું રન્દ્સ્કન અન ે
ર્ોલ્સર્ોયના ગ્રુંર્થોની અસર હતી એ હકીકત 
હોવા છતાું એમના ઘણા ખરા શવચારોની 
જેમ એમના શિક્ષણ શવિ ે એક શવચારોના 
મળૂ પ્રાચીન ભારતીય િૈક્ષચણક 
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પરુંપરામાું રહલેા હોય એમ લાગે છે. એર્લ ે
ગાુંધીજીના કેળવણી શવચારોન ેયર્થાર્થટ રીતે 
સમજવા હોય તો પ્રાચીન ભારતીય શિક્ષણ 
પરુંપરા કેવી હતી? ભારતમાું અંગ્રેજ િાસન 
દરશમયાન એ પરુંપરા રહ્યા મલૂ્યો કઈ રીતે 
તરૂ્યા? અને દેિની પ્રવતટમાન િૈક્ષચણક 
સમસ્યાઓના ઉકેલ અર્થ ે ગાુંધીજીએ 
પરુંપરાગત મલૂ્યોને પ્રયોગો દ્વારા કેવી રીતે 
પણૂટજીવીત કયાટ? તેના શવિ ેસમજવુું ઘણુું 
જરૂરી છે. પ્રાચીન ભારતીય શિક્ષણ 
પરુંપરામાું શિક્ષણનુું પ્રદાન ધ્યેય ચડરત્ર 
ઘડતર હતુું. ગરુુકુળમાું ગરુુઓ શવદ્યાર્થીઓન ે
િાસ્ત્ર જ્ઞાનની સાર્થ ેચાડરત્રની તાલીમ પણ 
આપતા હતા. 12 વર્ટર્થી તાલીમને અંત ે
શવદ્યાર્થી વ્રત સ્નાતક અન ે શવદ્યાર્થીન ે
અનસુ્નાતક એમ બ ે પ્રકારની પદવી 
અપાતી શવદ્યાર્થી િાસ્ત્ર જ્ઞાનમાું ગમે તેર્લો 
પારુંગત હોય પણ જો એના ચાડરત્ર એક 
ખામી રહી ગઈ હોય તો એમન ે બદલી 
રોકવામાું આવતી હતી. એન ે મારે્ 
ઉપશનર્દોમાું ઉપકોસલનુું િષર્ાુંત જાણીતુું છે 
તે વેદ વેદાુંગમાું પારુંગત ર્થતો પણ 
આચરણની કચાસને કારણે સમાવતટન 
સુંસ્કાર વખતે એન ેપદવી અપાયી નહોતી 
ઉપકોસલે આત્મશનરીક્ષણ કર્ુું એન ેપોતાની 
ચાડરશત્રક ખામી દેખયી અન ેપોતાની ખામી 
એણે તપસ્યા પવૂટક દૂર કરી ગરુુ પ્રસન્ન 
ર્થયા અન ે એન ે પદવી આપી આિીવાટદ 
સાર્થ ેશવદાય આપી. 
        આમ કઈ કેળવણી દ્વારા શવદ્યાર્થીને 
પોતાનુું લક્ષ્ય ને પ્રાપ્ત કરવુું હોય તો 
કેળવણી ના ઉદેિોને પ્રાપ્ત કરવા જોઈએ. 

1. પાયાની કેળવણી 

              કેળવણી એર્લે બાળકે 
મનષુયના િરીર મન અન ે આત્મામાું જે 
ઉત્તમ અંિો હોય તેનુું સવાુંગી શવકાસ 
સાુંધીન ેતેને બહાર લાવવા અક્ષર જ્ઞાન એ 
કેળવણીનુું અંશતમ ધ્યેય નર્થી તેમ તેનુું 
પ્રારુંભ આરુંભ પણ નર્થી એ તો સ્ત્રી અન ે
પરુુર્ને કેળવણી આપવાનુું એક સાધન 
માત્ર છે. અક્ષરજ્ઞાન એ સ્વતુંત્રપણે કઈ 
કેળવણી નર્થી એર્લે કે બાળકન ેકેળવણીનો 
આરુંભ તેન ે કુંઈક ઉપયોગી ગીત હાર્થ 
ઉદ્યોગ િીખવી કેળવણીનો આરુંભ ર્થાય તે 
શ્રેણીર્થી એને કુંઈક નવુું સર્જન કરવાનુું 
િીખવીને જ કરવુું જોઈએ. આ રીતે દરેક 
શનિાળ સ્વાવલુંબી ર્થઈ િકે માત્ર િરત એ 
છે કે શનિાળે તૈયાર કરેલી ચીજો રાજ્ય 
ખરીદી લેવી જોઈએ. 
        બશુનયાદી કેળવણીનો સામાન્ય પણ ે
એવો અર્થટ કરવામાું આવ ેછે કે હાર્થ કામનુું 
કોઈક ઉન્નર મારફત ે કેળવણી આપવી પણ 
એ તો એનો અમકુ અંિ પરૂતો જ ર્થયો 
નહીં. તાલીમના મળૂ એર્થી એ વધારે ઊંડા 
જાય છે એનો પાયો છે સત્ય અને અડહિંસા 
વ્યક્ક્તગત સામાજજક બુંને જીવનનો પણ એ 
જ પાયો છે મકુ્ક્ત આપ ે તે જ ખરી શવદ્યા. 
સાશવદ્યા યા શવમકુ્ક્ત જૂઠ અને ડહિંસા 
માણસન ે બુંધનમાું ઝઘડ ે છે એ બુંનેન ે
કેળવણીમાું કોઈ સ્ર્થાન ન હોય. કોઈ ધમટનુું 
એવુું નર્થી િીખવતો કે બચ્ચાન ે જૂઠાણાની 
અન ે ડહિંસાની કેળવણી આપો. વળી સાચી 
કેળવણી દરેકની ર્થોડા લાખ િહરેો એનો 
મારે્ની ગામડાના કરોડો રહવેાસીઓ મારે્ 
તે ઉપયોગી હોવી જોઈએ એવી કેળવણી 
ચોપડીઓના ખાલી ઠોઠામાું ર્થોડી જ મળે 
છે. વળી વાડાબુંધી કરનારા સુંપ્રદાયો સાર્થ ે
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પણ એન ેકુંઈક સુંબુંધ નર્થી. નવી તાલીમ 
ધમટના તે શવશ્વ વ્યાપી અન ે શવશ્વ માન્ય 
શસિાુંતોની કેળવણી આપ ે છે. જેમાુંર્થી 
બધાએ સાુંપ્રદાશયક ધમો નીકળ્યા છે. આવી 
કેળવણી જીવનના ગ્રુંર્થમાુંર્થી જ મળે એન ે
સારુું કોઈ ખચટ કરવાનો નર્થી હોતો અન ે
કોઈ િક્ક્ત એને છીનવી લઈ િકતી નર્થી. 
પાયાની કેળવણીના પાયા શવચારી જઈએ 
 1 બધી કેળવણી સ્વાસ્ર્થય હોવી જોઈએ 
એર્લે કે સરવાળે મડૂી બાદ કરતાું વધ ુ
ખચટ પોત ેઉપાડ.ે 
2 આ કેળવણી માું હાર્થનુું પરૂો ઉપયોગ 
ર્થતો હોય એર્લ ેકે હાર્થ વડ ેકુંઈક ઉિમ 
છેવર્ લગી ર્થતો હોય. 
3 કેળવણી માત્ર પોતાના પ્રાુંતની ભાર્ામાું 
આપવી જોઈએ. 
4. આ કેળવણી એવી છે કે જેને બાળકે 
બીજા િીખી એર્લે તે શવદ્યાર્થીના ઘરમાું 
અન ેગામમાું પ્રવિે કરે. 
5. આમાું સાુંપ્રદાશયક ધમટને સ્ર્થાન નર્થી 
સાવટજશનક નીશતન ેપણ પરુૂું સ્ર્થાન હોય. 
6. આ કેળવણી લેતા કરોડો શવદ્યાર્થીઓ 
પોતાન ેડહન્દુસ્તાન નુું અશવભાજ્ય અંગ 
ગણિે તરે્થી બધા પ્રાુંતના શવદ્યાર્થી સમજી 
િકે એવી એક ભાર્ા હોવી જોઈએ આ 
ભાર્ા બુંન ેચલશપ નાગડરક અન ેઉદુટ માું 
લખાતી ડહન્દુસ્તાનની જ હોઈ િકે. 
2. બાળ કેળવણી 
         બાળ કેળવણીની િરૂઆત અક્ષર 
જ્ઞાન ર્થી નહીં પણ સ્વચ્છતા નુું કેળવણીમાું 
ર્થવો જોઈએ. બાળકનુું શિક્ષક બાળકને કક્કો 
ગોઠવાની ઉતાવળ નહીં કરે. પણ એન ે
પોતાના હાર્થ, પગ, નખ, આંખ, દાુંત 
વગેરેને સ્વચ્છ રાખતાું િીખવિ.ે તેન ેકપડાું 

ધોતા તર્થા રૂમાલર્થી નાક વગેરે લચુતા 
િીખવિ.ે ત્યારબાદ એ બાળકની પાસ ે
તકલી અને રેડડયો મકૂી દેિે અને કાુંતણ 
સધુીની સવે ડિયા ઓ ધીરજર્થી બતાવિ ે
અન ેતેમાું એનો હાર્થ બેસાડિ.ે વળી લખતા 
વાુંચતા ન આવડ ે ત્યાું સધુી એને અજ્ઞાન 
નહીં રાખે પણ વાતાટઓ દ્વારા ઇશતહાસ 
ભગૂોળ નુું જ્ઞાન આપિ.ે કર્થાઓ અન ે
ભજનો દ્વારા ધમટનુું જ્ઞાન આપિે. પ્રત્યક્ષ 
અવલોકનર્થી પદાર્થટ શવજ્ઞાનનુું વનસ્પશતનુું 
અન ે ભશૂમ તર્થા આકાિનુું જ્ઞાન આપિ.ે 
પ્રત્યક્ષ પદાર્થોર્થી ગચણતનો ખ્યાલ આપિે. 
અન ેએ રીતે લખતા આવડ ેતે પહલેા એન ે
ગજુરાતી ત્રણ વાર ચોપડી જેર્લુું જ્ઞાન 
આપી દીધુું હિ.ે વળી અક્ષર લખાવતા 
પહલેા એ એન ે ચચત્રો અન ેમરોડો કાઢતા 
તર્થા પોતાના શવચારન ે ચચત્ર દ્વારા રજુ 
કરતા િીખવિે. અનેક ભજનો શ્લોકો 
કશવતાઓ મોઢે કરવી એ એની ઉચ્ચાર શદુ્ધિ 
કરાવિ.ે અન ેનાના પ્રકારનુું સાડહત્ય એન ે
કુંઠે કરાવિે પછી એ એને સુુંદર મરોડ 
વાળા અને સ્પષર્ વાુંચી િકાય એવા અક્ષર 
કાઢતા િીખવિે. આમ અક્ષર લખાવવામાું 
કરેલી ઢબ ર્થી બાળકન ેનકુસાન નર્થી ર્થર્ુું 
પણ એની િક્ક્ત વધી છે એમ અનભુવ 
ર્થિે. 

3. અક્ષર જ્ઞાન કેળવણી 
          અક્ષર જ્ઞાન કેળવણી તાશમલ 
ગજુરાતી ઉદુટ મરાઠી વગેરે ભાર્ાઓમાું 
આપવુું જોઈએ. કેળવણી પ્રત્યેકને તેની 
માતભૃાર્ામાું આપવાનો આગ્રહ રાખવો 
જોઈએ. જેર્થી બાળક સારી રીતે ગ્રહણ કરી 
િકે. ગજુરાતી ડહન્દુ બાળકોન ેકુંઈક સુંસ્કૃત 
અન ે ડહન્દી ભાર્ાનો પડરચય કરાવો 
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જોઈએ. ઇશતહાસ’ ભગૂોળ ‘અંક ગચણત 
શવજ્ઞાન’ વ્યાકરણ આ બધા શિક્ષણ 
િીખવાડવુું જોઈએ. શવદ્યાર્થીઓને સુંતોર્ 
પ્રાપ્ત શિક્ષણ મેળવી િકે તે મારે્ જુદી જુદી 
ઉંમર અન ે જુદા જુદા શવર્યોનુું અલગ 
અલગ શવભાગ પાડીને રે્કનોલોજી સારે્થનુું 
શિક્ષણ આપવુું જોઈએ. શવદ્યાર્થીન ે
પાઠયપસુ્તક ઉપરાુંત મખુરે્થી િીખેલુું તેનુું 
સ્મરણ કરીને શિક્ષણ આપવુું જોઈએ. જેર્થી 
શવદ્યાર્થી પાુંચ ઇન્દ્ન્િયો દ્વારા સારી રીતે 
શિક્ષણને ગ્રહણ કરી િકે. અન ે તે લાુંબો 
સમય સધુી યાદ રાખી િકે. આમ 
રે્કનોલોજી દ્વારા શિક્ષણ આપવાર્થી 
વાુંચવામાું શવદ્યાર્થીન ે કુંર્ાળો આવિ ે નહીં. 
અન ેર્થાક પણ નહીં લાગે. અન ે શવદ્યાર્થીન ે
ખબુજ રસપ્રદ શિક્ષણ આપવામાું આવિે તો 
એ સાુંભળીન ેસરસ રીતે પોતાના શવચારોન ે
પણ પ્રગર્ કરી િકિ.ે તનેી સાર્થે સાર્થ ે
પ્રશ્નોત્તરી કરીને કોયડા નો ઉકેલ આપીન ે
પણ શવદ્યાર્થીઓનુું શિક્ષણ આપવુું જોઈએ. 
જેર્થી શવદ્યાર્થી સારી રીતે શિક્ષણન ે ગ્રહણ 
કરી અન ેતેનુું માપન કરી િકે. 

4. રાષરીય કેળવણી 
           રાષરીય ભાવનાઓ નો શવકાસ 
શવદ્યાર્થીઓમાું રાષરીય ભાવના ની 
કેળવણીની ચીંધ ે છે. રાષરીય એકતા 
વ્યક્ક્તની ભાવનાઓ કેળવીને સુંગઠનમાું 
શ્રિા ધરાવે છે. બચલદાન કે સુંસ્કૃશતનો 
શવકાસ રાષરીય ભાવના નુું કે દેિ દાજ નુું 
સવોચ્ચ સોપાન કે લાગણી બચલદાન છે. 
રાષર મારે્ કુરબાની આપવાની ભાવના એ 
રાષરીય સવોચ્ચ ભાવના છે.   સડહષણતુા 
કેળવી અન્ય વ્યક્ક્ત પ્રત્ય ે ઝઘડા નુું 
શનવારણ કરવુું તે એક સેત ુછે. સુંઘ ભાવના 

નુું શવકાસ તેનુું મખુ્ય હતે ુ છે. જે શવદ્યાર્થી 
અભ્યાસ દ્વારા િીખી મતૈ્રી ભાવના દરેક 
વ્યક્ક્ત સાર્થ ે સહ હૃદયભાવના કેળવુું 
શમત્રતા કેળવી અન ે સુંપર્થી રહવે ુું તેવી 
ભાવના શવદ્યાર્થીઓમાું ઊભી કરવી એ 
બુંધતુ્વના શવકાસનો હતે ુ છે. દેિદાઝ દેિ 
મારો છે આ દેિની સુંપશત્ત મારી છે દેિર્થી 
હુું જુદો નર્થી દેિને ર્થતુું નકુસાન મારુું છે 
તેવી દેિ મારે્ કુંઈક કરી છૂર્વાની ભાવના 
બાળકોમાું ઉત્પન્ન કરવી દેિ મારે્ સમપટણ 
ભાવના નુું જાગશૃતનુું હતે ુ છે સુંસ્કૃશત તર્થા 
ઇશતહાસની સમજ સુંવધટન જાણકારી સુંસ્કૃત 
ની જાળવણી સાર્થ ેઇશતહાસ િહીદો સમપટણુું 
દેિની નવી પેઢી સમક્ષ મકૂવી જાહરે 
રીતોની જાળવણીની ફરજ શવકસાવવી જેમાું 
સુંસ્કૃશત ઇશતહાસ સમાજ જેવા તમામ 
બાબતોની સમજ કેળવી તેનુું સુંવધટન કરવુું 
સાુંસ્કૃશતક ગત ખ્યાલોનો શવકાસ કરવો. 

5. આત્મમક કેળવણી 
             શવદ્યાર્થીઓના િરીર અન ે
મનને કેળવવા કરતાું આત્માન ે કેળવવામાું 
બહ ુ પડરશ્રમ કરવો જોઈએ. આત્માન ે
શવકસાવવા ધાશમિક પસુ્તકોનુું જ્ઞાન આપવુું 
જોઈએ. જેર્થી તે ધમટના મળૂભતૂ તત્વોન ે
જાણી િકે. સ્ર્ોલ સ્ર્ોરીના મતે આત્માનો 
શવકાસ કરવો એર્લે કે ચડરત્ર ઘડવુું. ઈશ્વર 
જ્ઞાન મેળવવુું આત્મજ્ઞાન મેળવો આ જ્ઞાન 
બાળકોન ે મેળો ખબૂ જ જરૂરી છે તેના 
શવનાનુું જ્ઞાન વ્યર્થટ છે હાશનકારક છે. 
        આજત્મક જ્ઞાન બાળકોને ભજન 
ગવડાવવા નીશતના પસુ્તકો વાુંચી 
સાુંભળવાર્થી પ્રાપ્ત ર્થાય છે. અમકુ જ્ઞાન 
પસુ્તકો વડ ેજ નહીં પરુંત ુપ્રસુંગો દ્વારા પણ 
આપવુું જોઈએ. િરીરની કેળવણી િરીરની 
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કસરત આપવાર્થી બદુ્ધિની કસરતર્થી 
આત્માની કસરતર્થી શિક્ષણ શિક્ષકના 
વતટનર્થી પણ આપી િકાય શિષયોન ે
સુંયમતા નુું શિક્ષણ આપવુું જોઈએ. શવદ્યાર્થી 
જૂઠુું બોલ ે કોઈને ગણકારે નહીં બીજાઓર્થી 
સાર્થ ેલડ ેતોફાન કરે તે શવદ્યાર્થીન ેદુંડ ન 
દેતા તેન ેપ્રેમર્થી સાચી ડદિામાું રોપવામાું 
આવે તો આજત્મક કેળવણી સફળ બને છે. 
આમ સાુંપ્રત સમયમાું આજત્મક જ્ઞાન 
આપવાનો પ્રયત્ન કરવામાું આવે તો 
શવદ્યાર્થી પોતે જ પોતાના આત્માના ગણુ એ 
વધારે સમજી િકિ.ે 

6. જાતીય કેળવણી 
          આપણા સમાજમાું સ્ત્રીને હલકી 
ગણવાની જે પ્રર્થા પડલેી છે તે દૂર કરવી 
જોઈએ. જન્મ ઈશ્વરના હાર્થમાું છે સ્ત્રી કે 
પરુુર્ કોઈપણ પછી એક પરુુર્ને ચડડયાતો 
સાચબત કરવા મારે્ બીજાને નીચા કેમ 
દિાટવવા એવુું સવાલ મહાત્મા ગાુંધીજીએ 
વખોતો વખત કયો છે. તઓે કહતેા સુંસ્કૃત 
સાડહત્યના વચનો શવિે તો એવો વહમે 
બેસી ગયેલો જોવામાું આવ ે છે સુંસ્કૃતમાું 
લખાયેલા શ્લોક જાણ ેિાસ્ત્ર કર્થન જ હોય 
નહીં. 
          સુંસ્કૃતના એક વાક્યનો સ્ત્રી 
સ્વાતુંત્ર્ય મહત્તી એર્લે સ્ત્રી સ્વાતુંત્ર્યન ે
યોગ્ય નર્થી એ સતૂ્ર મહાત્મા ગાુંધીજીન ે
િાસ્ત્ર સુંબુંધ લાગતુું. સમાજ જીવનની સ્ત્રી 
પરુુર્ની સમાનતા નુું તકટબિ બાબત છે 
જ્યારે સમાજના મખુ્ય ચાલક બળ તરીકે 
સ્ત્રી અન ે પરુુર્માું સ્ત્રી ને શનમ્ન દિાટવીન ે
પરુુર્ને વધ ુ ઉચ્ચ બતાવવાનુું કે 
બતાવવાના પ્રયત્નો તેમણે હુંમેિા યોગ્ય 
લાગ્યા ન હતા. ગોસ્વામી તલુસીદાસ ને હુું 

પછૂું તે કહતેા કે પરુંત ુતલુસીદાસજીના ઢોર 
ગવાર શિુ અરુનારીએ કે અશધકારી એ દુહા 
સુંદભે તેમણે કહ્ુું હતુું કે મારી પુુંજા આંધળી 
નર્થી કાું તો હુું દુહોિ છ. અન ે જો 
તલુસીદાસનો જ હોય તો તેમણે વગર 
શવચારે પ્રચચલત રુઢીને અનસુરીને કાઢેલો 
હોવો જોઈએ. આ વહમે દૂર કરીને આપણા 
સ્ત્રી ને હલકી ગણવાના જે પ્રર્થા પડલેી છે 
તેન ેજળ મળૂમાુંર્થી ઉખેડવી જોઈએ. સ્ત્રીની 
હલકી ગણવાની જે પ્રર્થા આપણામાું પડલેી 
છે તેન ે દૂર કરવા ઉપરાુંત ગાુંધીજી કહ ે છે 
કે બીજી તરફ આપણામાુંના કેર્લાક સ્ત્રીને 
ઢીંગલી કે દેવી ગણીન ેતનેી પજૂા કરે છે 
અન ે જેમ ઠાકોરજીન ે આપણ ે નવા 
આભરૂ્ણોર્થી િણગારીએ છીએ તેમ 
િણગાર છે. આ પજૂા દોર્માું પણ નીકળવુું 
જ પજૂા દોર્ માુંર્થી પણ નીકળી જવુું એ 
જરૂરી છે. શસિંહ જાશતની અવનીશતન ે દૂર 
કરવામાું મહાભગીરર્થ પ્રયત્ન તો ડહન્દુ 
ધમટના િાસ્ત્રોમાું સ્ત્રી શવિે રહલેા આક્ષેપો 
દૂર કરવાનુું છે. એ પ્રયત્નો કોણ કરે? અન ે
કેમ ર્થઈ િકે? એવા પ્રશ્નો સાર્થે ઉત્તર 
દિાટવતા તઓે કહ ે છે કે એ પ્રયત્ન કરવા 
સારુું આપણી સીતા દમયુંતી િૌપદીના જેવી 
પશવત્રતા વાળી સુંયમમી સ્ત્રીઓ પેદા કરવી 
પડિ ે એ વેળાએ આ ડહન્દુ સદીઓન ે
પજૂનારામ ડહન્દુ સુંસાર આધશુનક સતીઓન ે
પણ પજૂાિે. તઓેના વચ્ચનેુું િાસ્ત્ર પ્રમાણ 
જેવા ગણી ડહન્દુ સુંસાર જીલી લિેે. અન ે
સ્મશૃત આધીન રહલેા કર્ાક્ષોર્થી આપણ ે
લાજીશુું અને તેન ેભલૂી જઈશુું ગાુંધી કોઈ 
પણ શવર્ય ઉપર જ્યારે જરૂર પડી ત્યારે 
બોલ્યા છે કોઈપણ બાબત ઉપર જાહરે 
ચચાટ કરવાર્થી પોતાની જાત કે પોતાની 
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વાતન ે તેમણે છેદી રાખી નર્થી. સ્ત્રીઓના 
માશસક ધમટ શવિે પણ તેમણે કહ્ુું છે કે ઋત ુ
પ્રાપ્પ્તએ સ્ત્રીઓને સારુું માશસક આવે છે એ 
વખત ેદદીને અત્યુંત િાુંશતની આવશ્યકતા 
છે માશસક ધમટને વખત ેકોઈ શનયત કામ ન 
સોંપાય એમ લાગે છે ખરુું.  સ્ત્રીને આ 
સમયમાું દુુઃખ ભરાઈ જણાઈ તે તેના વગર 
કોઈ કળી ન િકે. આ સમયમાું સ્ત્રીની ઉપર 
કિોજ પ્રકારનો બોજ ન હોય એ ઇસ્ર્ છે. 
આ સમયગાળામાું સ્ત્રી ને જવાબદારી માત્ર 
માુંર્થી મકુ્ત રાખવી ઘરે્. તેન ે સઇુ રહવે ુું 
હોય તો સવુાની છૂર્ આપવી જોઈએ. પણ 
સમાજમાું કેર્લી સ્ત્રીઓ તે સમયમાું પણ 
દોડધામ છોડતી નર્થી અન ેતે જ્ઞાન હીન છે 
તેન ે સમજ આપવી જરૂરી છે બેઠા બેઠા 
અલ્પ પ્રયાસર્થી ર્થઈ િકે એવા અનેક 
પ્રકારના ઘરકામ તેઓ માત્ર કલ્પી િકાય.  
જે રજસવલા સ્ત્રી સખુેર્થી કામ કરી િકે. 
ગાુંધીજી કહ ે છે માશસક ધમટનુું સુંપણૂટ જ્ઞાન 
ઉંમરે પહોંચેલી બાળાને આપવુું તેર્થી નાની 
બાળા તે જાણે ને પ્રશ્નો પછેૂ તેર્લુું સમજી 
િકાય. 

7. ધાશમિક કેળવણી 
           ધાશમિક શિક્ષણનો શવચાર કરીએ 
તો આચારની કેળવણી બાદ પશત પત્ની 
વચ્ચે ધમટના મળૂ શસિાુંતોમાું જ મતભેદ 
હોય એવુું ક્યારેક જ બન ેછે.  ઇંગ્લેન્ડ મારે્ 
બોલીને લખવુું પડ્ુું જ કે હાલ પરુુર્ો 
કરતાું સ્ત્રી વધારે પડરપક્વ બદુ્ધિિાળી અન ે
ખરી તલુના િક્ક્ત વાળી હોવાના બહ ુ
ઓછા સુંભવ છે. જ્યાું સધુી તેઓન ેઉત્કૃષર્ 
પ્રકારના સાડહત્ય અન ે શવજ્ઞાનનુું જ્ઞાન 
મેળવવાના પરુુર્ો કરતાું બહ ુઓછા સાધન 
છે અન ેએર્થી પણ વધારે મહત્વની વાત એ 

છે કે જ્યાું સધુી તેમને એવી સાવટજશનક 
પ્રવશૃત્તમાુંર્થી સમાજ દૂર રાખ ેછે કે જે પ્રવશૃત્ત 
જ પરુુર્ોની શવવેક િક્ક્ત સુુંદર રીતે ઘડાય 
છે અન ેપોતાના શનિય પાકી રીતે ઘડવાની 
જવાબદારી તેમનામાું વધે છે ત્યાું સધુી 
સ્ત્રીઓ છે એવી ને એવી જ રહવેાની. 
           આપણા દેિમાું ધાશમિક શસિાુંતોન ે
સ્વતુંત્રપણ ે શવચાર કરનારી સ્ત્રી મળી િકે 
છે ઘણુું ખરુું પશતના મતોન ે સ્વીકારવાની 
સ્ત્રીઓન ે પોતાની ફરજ સમજે છે. અર્થવા 
એમ કહુું કે સાસરે આવે ત્યાું સધુી સ્ત્રી એ 
ધમટના સ્વતુંત્ર શસિાુંત કાયમ મારે્ બાુંધી 
લીધેલા નર્થી હોતા. અન ે તેર્થી સાસરીયા 
જેવા શવચાર એન ેઆપ ેતવેા તે ઉપાડી લ ે
છે. બહ ુ બહ ુ તો કેર્લાક જૂના ડરવાજો 
વળગી રહવેા એ આગ્રહ બતાવે છે. અન ે
જો તેની ઉંમર ઘણી વધી ગઈ ન હોય અન ે
તેમને સરહદય પશત એની સાર્થે ધીરેર્થી 
કામ લેતો ધીમ ેધીમ ેએન ેપોતાના શવચારો 
તરફ વાળી િકે છે. એમ ન કરી િકે તો એ 
બાળકોન ે પોતાના ધમટ મત પ્રમાણ ે જ 
કેળવવાનો આગ્રહ રાખનાર પત્ની ડહન્દુ 
સમાજમાું ભાગ્ય જોવામાું આવિે. કદાચ 
એવી શવરલ સ્ત્રી નીકળે કે જેણ ેધમટ શવિે 
સ્વતુંત્ર શવચાર કયો હોય અન ે શવચારપવૂટક 
અમકુમતોને પોષયા હોય તો ત્યાું ઘણુું ખરુું 
એમ પણ હોવાનો સુંભવ છે. એનો પશત 
કાુંતો ધાશમિક શસિાુંતો શવિે ઉદાસીન હિ ે
અર્થવા પત્નીએ પોતાના ચડરત્ર અન ે
બદુ્ધિર્થી પશતને એર્લો અનકુળૂ કરી લીધો 
હિ ેકે બાળકને કેવા પ્રકારના મતનુું શિક્ષણ 
આપવુું એ પ્રશ્નોની ચચાટ ઉત્પન ર્થવાનો 
પ્રસુંગ જ ન આવ.ે છતાું કોઈ જગ્યાએ એવી 
ક્સ્ર્થશત ઊભી ર્થાય કે માતા અને શપતાના 
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ધાશમિક સુંસ્કારો એકબીજાર્થી અશતિય જુદા 
હોય. દાખલા તરીકે માતા અનેક દેવો 
બાધાઓ ખુંડીને વગેરેને િઢ પણ ે
વળગારનારી અન ેશપતા ચસુ્ત આયટ સમાજ 
જે પણ પત્ની સાર્થ ેઝઘડનારો નહીં હોય. 
અર્થવા તો જ્યાું ધરમુંતર ના લગ્ન ર્થયા 
હોય અન ેબાળકના ધાશમિક શિક્ષણનો પ્રશ્નો 
ઉત્પન્ન ર્થાય તો તમેન ેતેમ મને લાગ ેછે કે 
બાળક પોતાની રુચચ બતાવી િકે ત્યાું સધુી 
સમજુ માતા શપતાએ બુંને બાળક પોતાના 
જ મત ઉછળે એવો આગ્રહ રાખ્યા વગર 
પોત પોતાના ધાશમિક મતોના ઘડીને તે 
રીતે સમજાવવા નો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. 
નહીં પાડવાનુું પ્રયત્ન કેવળ નીશત અન ે
શ્રિાચારના શનયમો જ હોવા જોઈએ. મા -
બાપ પોતાના ધાશમિક શવશધ અન ેમાન્યતા 
પ્રમાણે જીવનગાળતા હોય તો તે બુંનેનુું 
શનરીક્ષણ કરતા કરતા બાળકનુું માનસ જે 
બાજુ ઢળે તે બાજુ સારુું લાગે તે પ્રમાણ ે
તેન ેશિક્ષણ આપવુું જોઈએ. 
       બાળકના ધાશમિક શિક્ષણની બાબતમાું 
મોલીની બીજી સચૂના પણ ધ્યાનમાું રાખવી 
જોઈએ કે તેમ તમે જે શસિાુંતો ખોર્ા 
માનતા હોય તો તેવા શસિાુંતોની અસર 
બાળકના મગજ ઉપર જાણી બઝુીને અન ે
વ્યવસ્ર્થાપવૂટક દિાટવવાનુું કોઈ પણ કારણ ે
બચાવ ર્થઈ િકે તેમ નર્થી તેર્થી તેમ કરવુું 
તમારા દુશ્મનો ના ખેતરમાું કાુંર્ા વાવ્યા 
બરાબર નહીં પણ તમારા સૌર્થી અશધક 
મલૂ્યના અશધક આિા આપનારા ક્ષેત્રમાું 
કાુંર્ા વાવ્યા બરાબર છે ખરો રસ્તો એ છે કે 
આ બાબતો શવિ ેતમન ેતમારા મનમાું જે 
સત્ય લાગતુું હોય તે જ લેસ માત્ર સુંકોચ 
અશતિક્ક્ત આવેિ અન ે અશત શવસ્ત્રાવીના 

તેમને કહવે ુું ધાશમિક શસવાય બીજા શિક્ષણની 
બાબતમાું મળૂ શસિાુંતો ઉપર કહ્ુું તેવુું લાગ ે
છે. આ બધા પ્રશ્નો એક બાજુએ શસિાુંત અન ે
બીજી બાજુએ રૂડઢજ છે. 

8. વ્યવહાડરક શિક્ષણ 
         વ્યવહાડરક શિક્ષણ એર્લે કે એવુું 
શિક્ષણ જેમાું આશર્થિક લાભની આિા રહલેી 
હોય છે. આમાું શસિાુંતવાદીના માગટમાું કઠણ 
જોવાનુું એન ે સમજાવર્ દ્વારા સામાન્ય 
ભાવનાને ફેરવી પોતાનો માગટ કાઢવો રહ્ુું. 
એમાું જબરજસ્તી કે પરાણ ે કરાવવાનો 
પ્રયત્ન શનષફળ જાય છે એર્લુું જ નહીં પણ 
શસિાુંત પ્રત્યે પ્રત્યાઘાત ઉપજાની વ્યાજ 
સાર્થ ે શસિાુંત ભુંગ કરનારી વશૃત પણ 
ઉપજાવનારા તે ર્થાય છે. બળો ઉપર નવા 
શવચારો અન ેનવા સુંસ્કારોની અસર ર્થાય 
નહીં અને એ તો જન્મર્થી જ સુંસ્કારો જ 
લાવ્ર્ુું હોય તેન ેજ ખીલવ ેએક છોડ એક 
છેડાની ભલૂ છે બાળક જન્મર્થી જ કસાઈ 
રોડ સુંસ્કારો કે સ્વભાવ શવનાનુું જ હોય છે 
અન ે વડીલોએ એન ે જેમ ઘડ ે તેમ ઘડી 
િકાય છે એ માન્યતા બીજા છેડા ની ભલૂ 
છે કેર્લાક બાળકોની વશૃતઓ જન્મર્થી જ 
સ્પષર્પણે ઘડાયેલી હોય છે.  કેર્લાકની એ 
ર્થોડી ઘણી જ ઘડાયેલી હોય છે. જે બાળકન ે
શિક્ષણર્થી ઘડી િકાય તે આ બીજા પ્રકારના 
બાળકો તેમના ઉપર નવા શવચારો 
સુંસ્કારોની અસર ર્થાય છે અને તેમન ે
બીબામાું ઢાળી િકાય છે તે સાર્થે એ પણ 
ખરુું એ બાળકોમાું ભાવનાઓનુું બળ અન ે
તેમનુું જોિ પહલેા પ્રકારના બાળકો કરતાું 
ઓછું હોય છે. અન ેએમના જુના બીબામાું 
ગાળો કે નવામાું ઢાળું એ બુંનેન ેતે સામાન્ય 
કોર્ીમાું જ રહલે રહ ે છે. આર્થી આવા 
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બાળકોના શવચારમાું નવા શસિાુંતો સ્વીકારી 
અન ેપજૂે છતાું આચારમાું તો અહીં ક્લાપ 
ર્થતો હોય તેવા જ માગટન ેવળગે છે. પહલેા 
પ્રકારના બાળકો એર્લ ે કે જન્મર્થી જ તેની 
ભાવનાઓ અને મતૃ્ર્મુાું બળવાન હોય છે. 
તેમને શસિાુંત પ્રત્ય ે કે સામા પક્ષ પ્રત્યેની 
રુચચ ગણી નાની ઉંમરર્થી જ સ્પષર્પણ ે
માલમુ પડી આવે છે. એમની બદુ્ધિ અન ે
ભાવના એક જ પક્ષન ેસમજી િકે છે. અન ે
કોઈપણ દચલતર્થી એમન ે બીજા પક્ષ પર 
ભાવનાર્થી ઉપજી િકાતો. આમ બાળકની 
રુચચ સ્પષર્ દિટન ર્થાય ને ત્યાું સધુી તે 
શનણટય તેમને દૃઢપણ ેવળગી રહવે ુું જોઈએ. 
કારણ કે ર્થોડા ડદવસ એ િન્દ્ષર્ નુું શિક્ષણ 
અન ેર્થોડા ડદવસ બીજી િન્દ્ષર્ નુું શિક્ષણ એ 
બાળકન ેઅત્યુંત હાશનકારક છે એ ખ્યાલમાું 
રાખવુું જોઈએ. જો બુંનેન ેસુંતોર્ ર્થાય અન ે
બાળક કશુું નકુિાન ર્થયા શવના પોતાની 
પસુંદગીનુું કરવાનુું છેવરે્ બને આવે એવુું 
શિક્ષણ યોજી િકાય તો ઉત્તમ શસિાુંત સાર્થ ે
કાુંઈ પણ બુંધ છોડ કયાટ શવના એ ર્થઈ િકે 
એવો સુંભવ નર્થી. એર્લ ે અંિ ે પોતાના 
શસિાુંત શવરુિ બાળકનુું શિક્ષણ ર્થતુું હિ ે
તેર્લે અંિ ે શસિાુંત પક્ષે માવતરને તેમાું 
રસ લેવો કઠણ ર્થવાનુું એ દેખીત ુું છે પણ 
એ માવતર સમજે કે બાળક અમકુ બાહ્ય 
ઢાળમાું કેળવાય તેના કરતાું એની શસિાુંત 
પ્રત્યેની ભાવના પોર્ાય એ વધારે મહત્વનુું 
છે. કારણ કે શસધ્ધાુંત મારે્ પ્રેમ બળવાન 
ર્થિે તો બાળક ખોર્ા ગાળામાુંર્થી પણ બળ 
કરીને નીકળી જ આવિ.ે 

9. ગ્રામીકની કેળવણી 
       ગામડાના મોર્ી ઉંમરના સવે માણસો 
અક્ષરજ્ઞાન મેળવ ેતો જ એ કેળવણી લઈ 

િકે એ વહમે છોડી દેવાની જરૂર છે. 
જેમાુંના િક્ક્ત અન ે ઉત્સાહ હોય તઓેન ે
અક્ષર જ્ઞાન આપવો પ્રયત્ન કરવો ઇષર્ છે. 
તેમને ઉત્તેજન આપવુું જોઈએ તર્થા તેમન ે
મારે્ પરૂતી સગવડ પણ કરવી જોઈએ. 
પરુંત ુ ઘણા માણસોન ે મોર્ી ઉંમરે લખતા 
વાુંચતા િીખવવામાું રસ આપવો કઠણ છે. 
એવા માણસોર્થી મોર્ાઓની િાળામાું 
અવાય જ નહીં એમ ન હોવુું જોઈએ 
ગામડાઓનુું પસુ્તક ભુંડાર મયાટડદત 
રહવેાનો અન ે ગ્રામીણકોની પસુ્તકો 
ખરીદવાની િક્ક્ત એકર્થી એ અલ્પ હિ.ે 
આર્થી ર્થોડુું ઘણુું પણ વાુંચતા લખતા 
આવડવાર્થી પોતાની મળેે જ્ઞાન વધારવાની 
બહ ુિક્ક્ત આવી જાય છે એમનુું અનભુવ 
નર્થી આર્થી જે ભણેલા છીએ તેઓ બીજાન ે
વાુંચીન ેિીખવી અન ેસમજાવી તર્થા તેમની 
મારે્ વ્યાખ્યાનો વગેરે યોજે તો 
ગામડાઓમાું ભણેલા ની જેર્લુું જ્ઞાન 
વધારવા ની ઉત્કલ્પના છે તેર્લુું વગર 
ભણેલા પણ પ્રાપ્ત કરી િકે. લખતા 
વાુંચતા આવડવાર્થી સમાજ િક્ક્તમાું 
વધારો ર્થાય કે એવુું કાુંઈ નર્થી એન ે
ઘણીવાર બદુ્ધિમાન ગામડડયાઓ સાુંભળીન ે
જ જ્ઞાન મેળવી છે. તે ભણલેા કરતા વધારે 
હોય છે. જ્ઞાનનુું મળૂ જરૂર પસુ્તકોમાું નર્થી. 
પણ અવલોકન અનભુવ અને શવચાર 
િક્ક્તમાું છે એ ભલૂી જવાર્થી આપણ ે
પસુ્તકના જ્ઞાન પર વધારે ભાર મકૂી દઈએ 
છીએ. 
૧૦.  સાપ્રુંત સમયમાું કેળવણી ધ્યેય 
           સાુંપ્રત સમયમાું નવી શિક્ષણ 
નીશત અનસુાર શિક્ષણનો મખુ્ય ઉદે્દિ 
રાષરીય શિક્ષણ નીશતમાું સધુારો કરવામાું 
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આવ્યો છે જેમાું પ્રારુંચભક બાળ સુંભાળ અન ે
શિક્ષણનો અધયન નો પાયો મળૂભતૂ 
સાક્ષરતા અને સુંખ્યાજ્ઞાન અધ્યયનતાની 
અન ેઆવશ્યક પવૂટ િરતો ડ્રોપ આઉર્ દર 
ઘર્ાડવા અને તમામ સ્તરે શિક્ષણનુું 
સાવટશત્રકરણ સશુનશિત કરવુું. િાળામાું 
અભ્યાસિમ અન ેઅધ્યાપન િાસ્ત્ર અધ્યયન 
સવાુંગી અન ુ બુંશધત આનુંદપ્રધ અન ે
પ્રવશૃત્તમય શિક્ષણ હોવુું જોઈએ શિક્ષકોન ે
તાલીમ આપવી જોઈએ. સમાન અને સવટ 
સમાવેિક શિક્ષણ સવટ ઉપલબ્ધ અચભયાન 
િાળા સુંકુલ જૂર્થની સહાયર્થી કાયટક્ષમ 
પ્રિાસન અન ે અસરકારક રીતે સુંિોધનો 
પરુા પાડવાની પ્રડિયા કરવી જોઈએ. િાળા 
શિક્ષણ મારે્ ધારા ધોરણ અન ેપ્રમાચણકરણ 
હોવુું જોઈએ. ત્રણ ર્થી છ વર્ટની વયના 
દરેક બાળકને 2025 સધુીમાું મફત 
સલામત ર્કુ્ત યોગ્ય સુંભાળ અન ે શિક્ષણ 
મેળવી િકે િાળા શિક્ષણ પ્રણાલી 
અસરકારક શનયમન અન ે િૈક્ષચણક 
પડરણામો સતત સધુારા મારે્ ગણુવત્તા અન ે
શવશવધતાન ેપ્રોત્સાહન આપવામાું આવે. 
      રાષરીય શિક્ષણ નીશતમાું ધોરણ પાુંચ 
સધુી માતભૃાર્ાના માધ્યમર્થી જ અભ્યાસ 
કરવામાું આવિ ેજેનો િાળાઓ ધોરણ આઠ 
સધુી અમલ કરી િકિ.ે  ધોરણ ત્રણ ર્થી 
પાુંચમાું સુંસ્કૃત શવર્ય િીખવાડવામાું 
આવિે. ધોરણ નવ ર્થી 10 અન ેધોરણ 11 
ર્થી 12 શવદ્યાર્થીઓની શવદેિી ભાર્ાઓનો 
અભ્યાસ કરવામાું આવિ.ે 
િાળા શિક્ષણ 
      િાળા શિક્ષણમાું સકેન્ડરી તબકે્ક 
ધોરણ 11 ર્થી 12 માું શિક્ષણના અલગ 
અલગ પ્રવાહો જેવા કે આર્ટસ, કોમસટ 

સાયન્સ સાર્થ ે સાર્થ ે મળતી ઓપ્િન ની 
સશુવધા મળિે. ઉદાહરણ તરીકે સાયન્સના 
શવર્યો સાર્થે કોમસટ કે આર્ટટસના મનગમતા 
શવિેનો અભ્યાસ કરી િકિ ેઆર્ટસ. કોમસટ 
અન ેસાયન્સ ઉચ્ચ શિક્ષણ ઉચ્ચ શિક્ષણના 
શવદ્યાર્થીઓન ેબહ ુપ્રવેિ બહ ુ શનકાસ મલ્ર્ી 
એન્ર્ી મલ્ર્ી એપ્ક્ઝર્ ની સશુવધા આપવામાું 
આવિે. 
    નાર્ક સ્તરમાું એક વર્ટનો અભ્યાસ પણૂટ 
કરનાર શવદ્યાર્થીને વોકેિનલ પ્રોફેિનલ 
સડર્િડફકેર્ આપવામાું આવિ ેત્રણ ર્થી ચાર 
વર્ટનો અભ્યાસ પણૂટ કરનાર શવદ્યાર્થીન ે
બેચલસટ ડડગ્રી આપવામાું આવિ ે દેિમાું 
હાયર એજ્ર્કેુિન કશમિન ઓફ ઇન્દ્ન્ડયા ની 
સ્ર્થાપના કરવામાું આવિ ે દેિની મેડડકલ 
શસવાયની તમામ સુંસ્ર્થાઓને એક જ 
શનયમકારી સુંસ્ર્થા નીચે સમાવી લઈ તેનુું 
શનયમન કરવામાું આવિ.ે 
શિક્ષણ પ્રશિક્ષણ 
શિક્ષક બનવા મારે્ ચાર વર્ટનુું એકીકૃત 
બેચલર ઓફ એજ્ર્કેુિન પ્રોગ્રામ ની સાર્થ ે
ચાલ ુકરવામાું આવિ ે
રાષ્ટ્રીય સશંોધન સસં્થાન 
દેિમાું િૈક્ષચણક સુંસ્ર્થાઓમાું સુંિોધન 
સમતા શવકસાવવા સરકાર અને ઉદ્યોગો 
વચ્ચે લાભદાયક જોડાણો સશુનિીત કરવા 
મારે્ આ સુંસ્ર્થાન દ્વારા દેિના સુંિોધન અન ે
નવીનીકરણ ખબૂ જ ઝડપર્થી પડરવતટન 
આવિે. 
વ્યવસાશયક શિક્ષણ 
         નવી રાષરીય શિક્ષણનીશતમાું 
શમડલ અને સેકન્ડરી લવેલે તબક્કામાું 
શવદ્યાર્થીઓન ેવ્યવસાશયક શિક્ષણ આપવામાું 
આવિે શવદ્યાર્થીઓને રસવતૃી અનસુાર 
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શિક્ષણ આપવામાું આવિે કામ સરુ્થારી કામ 
કુુંભારી કામ, બાગાયત, સોફ્ર્વેર, 
ડવેલોપમેન્ર્ વ્યવસાયો જેવા કે કૃશર્ 
શિક્ષણ, આર્ટ ડડઝાઇન, ગ્લાસ ડડઝાઇન વકટ 
વગેરે જેવા વ્યવસાય ને લગતુું શિક્ષણ 
ઇન્ર્રિીપ કાયટિમ દ્વારા િીખવવામાું 
આવિે. 
 ૧૧.    મલૂ્યાુંકન  
           રાષર એક જીવુંત એકમ છે તેના 
મળૂ તત્વો છે શનશિત ભશૂમ ખુંડ તેના પર 
શનવાસ કરનારા સમદુાય હજારો વર્ોની 
તપસ્યા અનેક પ્રયોગોન ેઆધારે શવકશસત 
જીવન જીવવાની કળા અર્થાટત સુંસ્કૃશત 
વૈભવ તર્થા પરાજયર્થી ગ્રુંશર્થત ગાર્થા જેને 
આપણે ઇશતહાસ કહીએ છીએ સખુ દુુઃખની 
સમાન અનભુશૂતઓ તર્થા િત્ર ુ શમત્રની 
સમાન સ્મશૃતઓ ભારતના ચચિંતકો તર્થા 
મહાપરુુર્ોના અન્ય માનવ સમદુાયર્થી જુદા 
અહીંયા એક સાુંસ્કૃશતક જીવન પ્રગર્ કરીને 
દેિવાસીઓને અનેકતામાું એકતા ના દિટન 
કરાવ્યા છે અન ે ત્યારર્થી રાષરનીશત 
અખુંડરૂપી પ્રવાહી ર્થાય છે રાષરની એકતા 
આજે ખુંડડત ર્થઈ રહી છે કારણ કે રાષરના 
મળૂ તત્વો એકબીજાર્થી જુદા ર્થઈ રહ્યા છે 
સાુંપ્રદાશયકતા જાશતવાદ પ્રદેિ વાદ ભાર્ા 
શમથ્યાચભમાન અસમાનતા શનરક્ષકતા 
કુડરવાજો ધાશમિક જ્ન તર્થા પક્ષીઓ 
રાજનીશતએ આજે દેિની એકતાની ભયાનક 
સમસ્યાઓના રૂપમાું આપણી સામ ે
ઉપક્સ્ર્થત કરી છે રાષરીય એકતા ને 
અવરોધક તત્વોની દૂર કરવામાું જ્યાું સધુી 
આપણે દેિની ઈચ્છા િક્ક્ત પ્રગર્ નર્થી 
કરતા ત્યાું સધુી દેિની એકતા ભવ્યતાનુું 
સ્વપ્ન િાખા ર્થઈ િકિ ેનહીં. શવશવધ જૈનો 

કહ્ુું હતુું કે શિક્ષણમાું રાજનીશત નહીં પણ 
રાજનીશતમાું શિક્ષણ જોઈએ? શુું આપણે આ 
વાક્યન ે દેિની એકતા તર્થા અખુંડડતતા 
મારે્ રાજનીશતના પર્થ પર પ્રદિટક રૂપમાું 
અન ે સાુંસ્કૃશતક સાુંચાયટન ે પ્રોત્સાહન 
આપવાના મળૂ ઉદે્દિને પરુૂું કરવા મારે્ 
શિક્ષણ સુંવતી યાદીમાું હોવા છતાું પોતાના 
લક્ષ્ય સધુી પહોંચવા મારે્ અસમર્થટ રહી રહ્ુું 
છે મારે્ રાષરીય એકતાના કાયટિમન ે ખબૂ 
િાુંશત સુંતલુન તર્થા પ્રમાચણકતાર્થી લેવા 
જરૂરી છે. તેના પડરણામ તરુુંત દેખાિે નહીં 
હૃદય પડરવતટનની પ્રડિયા ધીરેર્થી પ્રારુંભ 
ર્થાય છે અન ે િઢ ર્થાય છે ડોક્ર્ર 
રાધાકૃષણના િબ્દોમાું કહીએ તો એકતા 
રાષરીય એકતા ના ભવન નુું શનમાટણ ઇર્ 
અન ેમાર્ી કે પાવડા અન ે કસ્સી ર્થી નહીં 
ર્થાય આ પ્રડિયા ધીમ ે ધીમ ે મનષુયના 
હૃદયમાું પ્રવેિ કરિ ે તનેા મારે્નુું જો 
ગણુકારી કોઈ માગટ હોય તો તે શિક્ષણ જ 
છે જે તર્થા સ્ર્થાયી શિક્ષણ જ્યાું એક બાજુ 
િાશ્વત જીવનનુું મલૂ્યનુું શવતરણ કરે છે. 
ત્યાું બીજી તરફ સાુંપ્રત સમસ્યાઓનુું હલ 
પણ કરે છે શિક્ષણર્થી આજે એ અપેક્ષા છે કે 
રાષરની ભાવાત્મક એકતાના સતૂ્રોનેર્ 
કરવામાું પ્રભાશવત ભશૂમકા શનભાવે. પ્રસ્તતુ 
િોધપત્રમાું રાષરીય એકતા મારે્ કેળવણીની 
આવશ્યકતાકઈ કઈ ડદિા તરફ વધી રહી 
છે િા મારે્ આવશ્યક છે આ શવિે શવચાર 
કરવામાું આવ્યો છે.’ 
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