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સાાંપ્રત સમયમાાં કેળવણી અને ગાાંધીવવચાર 
યોગેશકુમાર ડી. લીમ્બાચીયા  

પીએચ.ડી. રીસચચ સ્કોલર, સમાજશાસ્ત્ર વિભાગ, શ્રી ગોવિિંદ ગરુુ યવુિિવસિટી, ગોધરા  
❖ પ્રસ્તાવના :-  

ગાાંધીજીએ ભારતિી વિરલ 
વિભવૂતઓમાાંિા એક હતા. તેઓ સત્યિા 
સાધક, અહહિંસાિા ઉપાસક અિે કરુણાિા 
કમચયોગી હતા. ભારત જેિા ગલુામીિા 
બાંધિમાાં જોડાયેલા દેશિે મકુ્ત કરાિિાર 
મકુ્ક્તદાતા હતા. લોકશાહી ભારતિા તેઓ 
ભાગ્યવિધાતા હતા. આધવુિક ભારતિા 
િેતા વ્યિહારુ,  તત્િદ્રષ્ટા અિે સામાજજક-
આવથિક િિવિમાચણિા પ્રણતેા હતા. તેમણ ે
‘મારુાં જીિિ એ જ મારો સાંદેશ’ સતૂ્ર 
આપીિે ભારતીય જીિિમાાં તેઓ આચાર 
અિે વિચારશદુ્ધિિા પ્રખર હહમાયતી બન્યા. 

મોહિદાસ કરમચાંદ ગાાંધીિો જન્મ 
પોરબાંદરમાાં બીજી ઓક્ટોબર ૧૮૬૯ માાં 
થયો હતો. તેમિા વપતા કરમચાંદ ગાાંધી 
પોરબાંદર રાજ્યિા હદિાિ પદે હતા. તેમિી 
માતા પતૂળીબાઈ ધમચ પરાયણ અિે 
પવતવ્રતા િારી હતા. 

વશક્ષણમાાં પાયાિી કેળિણી એ એક 
ક્ાાંવતકારી ઘટિા છે. કેળિણીિો કાયાકલ્પ 
કરિામાાં, ગ્રામોિારિે મવૂતિમાંત કરિામાાં 
સમગ્ર જીિિ ખર્ચયુું હત ુાં.  
❖ ગાાંધીજીનુાં વશક્ષણ દશશન :- 

ગાાંધીજી દ્રઢપણ ે માિતા હતા કે 
વશક્ષણ વ્યક્ક્ત અિે સમાજિા સિાુંગી 
વિકાસ માટેનુાં શે્રષ્ઠ સાધિ છે. વશક્ષણ 
એટલે ક્ાાંવત, વશક્ષણ એટલે જ આર્ચદશચિ 
અિે ક્ાાંવતદશચિ. ગાાંધીજી વશક્ષણિી વિવિધ 

વિચારધારાઓિા સમન્િયકાર હતા. 
પ્રકૃવતિાદ, આદશચિાદ, િાસ્તિિાદ અિ ે
પ્રયોજિિાદિી વિવિધ શૈક્ષણણક તત્િ 
વિચારણાનુાં પ્રવતણબિંબ તેમિી શૈક્ષણણક 
વિચારધારા કે વશક્ષણદશચિમાાં ણિલાયુાં છે. 
તેમનુાં વશક્ષણદશચિ તત્કાલીિ વશક્ષણપ્રથાિા 
આક્ોશમાાંથી જન્મયુાં હત ુાં. તત્કાલીિ 
વશક્ષણપ્રથા (૧) ભેદભાિપણૂચ (૨) 
અન્યાયપણૂચ શાસિ સાથે સાંબાંવધત (૩) 
વિદેશી સાંસ્કૃવત પર આધાહરત (૪) બૌદ્ધિક 
વશક્ષણ પર અિાિશ્યક ભારિાળી (૫) 
અંગ્રેજી માધ્યમ દ્વારા વશક્ષણ આપિારી 
હતી. આ પ્રથાિા આક્ોશમાાંથી ભારતીય 
સાંસ્કૃવત પર આધાહરત, ભારતીય સમાજિી 
અપેક્ષાઓ સાંતોર્ી શકે તેિી વશક્ષણ પ્રથા 
હોિી જોઈએ તેવુાં માિતા. વિદ્યાથીઓિ ે
માતભૃાર્ા દ્વારા વશક્ષણ મળવુાં જોઈએ એવુાં 
દ્રઢપણ ેમાિતા અિે આિામાાંથી વશક્ષણિી 
િિી પ્રણાલીિો જન્મ થયો. ગાાંધીજી દ્વારા 
જે વશક્ષણ પ્રથાિે જન્મ આપિામાાં આવ્યો 
તેિે અલગ અલગ િામોથી ઓળખિામાાં 
આિે છે. બવુિયાદી વશક્ષણ, િઈ તાલીમ, 
િધાચ વશક્ષણ યોજિા, પાયાિી કેળિણી 
િગેરે. 
❖ ગાાંધીજીના મતે વશક્ષણદશશનના 
આધારભતૂ વસદ્ાાંતો :- 
- બાળકિી શક્ક્તઓ િો વિકાસ 
સમાજિા હહત માટે થિો જોઈએ.
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- કેળિણી દ્વારા બાળકિી આંતહરક 
શક્ક્ત, ગણુોિો વિકાસ થિો જોઈએ. 

- કેળિણી દ્વારા માિવસક, 
શારીહરક, આધ્યાજત્મક વિકાસ થિો જોઈએ. 

- વશક્ષણ માતભૃાર્ામાાં હોવુાં જોઈએ અિે 
વશક્ષણિી અંદર માતભૃાર્ાિે આગળનુાં 
સ્થાિ આપવુાં જોઈએ. 

-  બાળકિે પ્રવવૃિ દ્વારા અિે 
હક્યા દ્વારા વશક્ષણ આપવુાં જોઈએ. 
❖ ગાાંધીજીના મતે કેળવણીનો અર્શ :- 

ગાાંધીજીિા મતે ભારતિી દરેક 
વ્યક્ક્ત વશણક્ષત હોિી જોઈએ તેવુાં દ્રઢ પણ ે
માિતા હતા. વશક્ષણ એ માત્ર અક્ષરજ્ઞાિ કે  
સાક્ષરતા િહહ, સાક્ષરતા એ જ્ઞાિપ્રાપ્તતનુાં 
માધ્યમ છે 
        “કેળિણી એટલે બાળક 
અિે મનષુ્યિા શરીર, મિ અિે આત્માિા 
ઉિમાાંશોનુાં આવિષ્કરણ.  

                     - ગાાંધીજી 
સાચી કેળિણી એ બાળકિા શરીર, 

મિ અિે આત્માિા ઉિમ અંશોિે બહાર 
લાિી તેિા અંદર માિવસક, શારીહરક અિે 
આધ્યાજત્મક શક્ક્તઓિે બહાર લાિિાિો 
પ્રયત્િ કરે છે અિે તેિો વિકાસ કરે છે. 

“કેળિણી યથાથચતામાાં બાળકિા 
આધ્યાજત્મક, માિવસક કે બૌદ્ધિક અિે 
શારીહરક શક્ક્તઓિે માત્ર બહાર લાિતી 
િથી, પરાંત ુ તેમિે પ્રોત્સાહહત કરે છે યા 
ઉિજેે છે.”  

                    - ગાાંધીજી 
આમ, ગાાંધીજીિી દ્રષ્ષ્ટએ કેળિણી 

એટલે માત્ર અક્ષરજ્ઞાિ િહીં. અક્ષરજ્ઞાિ એ 
કેળિણીિી શરૂઆત િથી. તે એક 
જ્ઞાિપ્રાપ્તતનુાં સાધિ છે. બાળક અિે 

મનષુ્યિા શરીર, મિ અિે આત્માિા જે 
ઉિમ અંશો છે એિ ે બહાર લાિિાિો 
પ્રયત્િ કરિો અિે આ રીતે સમગ્ર ગણુોિો 
વિકાસ કરીિે તે પણૂચ માિિ અિે આદશચ 
િાગહરક બિે. 
❖ ગાાંધીજીના મતે વશક્ષણના હતેઓુ :- 

• આત્મવનર્શરતા માટે કેળવણી :- 
ગાાંધીજી એવુાં દ્રઢપણ ેમાિતા હતા 

કે કેળિણી દ્વારા વ્યક્ક્ત અિે સમાજ 
સ્િાિલાંબી એટલ ે કે આત્મવિભચર બિિો 
જોઈએ. કેળિણી દ્વારા વ્યક્ક્ત પોતાનુાં અિે 
પોતાિા કુટુાંબનુાં ભરણપોર્ણ કરી શકે તેિી 
ક્ષમતા તેિા અંદર વિકસિી જોઈએ. 
કેળિણી દ્વારા વ્યક્ક્તમાાં વિવિધ પ્રકારિી 
આત્મવિભચરતા આિિી જોઈએ. વ્યક્ક્તિી 
અંદર આવથિક રીતે સ્િાિલાંબિ એટલ ે
આત્માવિભચર બિિા માટે કેળિણી જરૂરી 
છે. ત્યારબાદ ગાાંધીજી એવુાં માિતા કે 
કેળિણી દ્વારા સામાજજક આત્માવિભચરતા 
પ્રાતત થિી જોઈએ કારણ કે જે કેળિણી 
વ્યક્ક્ત પ્રાતત કરે છે તેિો ઉપયોગ તે 
સમાજિી અંદર કરી શકે તેિી હોિી 
જોઈએ. કેળિણી દ્વારા માિવસક 
આત્મવિભચરતા કેળિાય તેવુાં પણ ગાાંધીજી 
માિતા હતા. કેળિણી દ્વારા વ્યક્ક્તમાાં 
સ્િતાંત્ર રીતે વિચારશક્ક્ત, વિણચયશક્ક્ત, 
કલ્પિાશક્ક્ત િગેરેિો વિકાસ થિો જોઈએ. 

 
• ચારરત્ર્ય વનમાશણ :- 

ગાાંધીજીિા મતે જ્ઞાિપ્રાપ્તત એટલે કે 
કેળિણીનુાં અંવતમ ધ્યેય ચાહરત્ર્યવિમાચણનુાં 
છે. વશક્ષણ દ્વારા વ્યક્ક્તમાાં હહિંમત, બળ 
િગેરે ગણુોિો વિકાસ ઉપરાાંત વ્યક્ક્તએ 
જીિિિા કોઈ મહાિ ધ્યેય માટે પોતાિે 
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સમવપિત કરી દેિી જોઈએ. ગાાંધીજી કહ ે છે 
કે જ્ઞાિનુાં ધ્યેય ચાહરત્ર્ય ઘડતરનુાં હોવુાં 
જોઈએ. 

• મકુ્તત અપાવે તે કેળવણી :- 
પ્રાચીિ ભારતમાાં કેળિણીિો 

મહત્િિો ઉદે્દશ सा विध्या या विमकु्तये 
એટલે કે સાચી કેળિણી એ છે કે માિિીિે 
મકુ્ક્ત અપાિે. સિચ પ્રકારિા બાંધિોમાાંથી, 
વિકૃવતઓમાાંથી, વિબચળતાઓમાાંથી જે મકુ્ક્ત 
અપાિે તે જ સાચી કેળિણી અિે આિી જ 
સાચી કેળિણી માિિીિા જીિિિે મોક્ષ 
અપાિે છે. 

• સવાાંગી વવકાસ :- 
કેળિણી દ્વારા માિિીિો સાંપણૂચ 

વિકાસ થિો જોઈએ. તેઓ એવુાં માિતા કે 
કેળિણી દ્વારા હસ્ત, હૈયુાં અિે મક્સ્તષ્કિો 
વિકાસ થિો જોઈએ. પરાંપરાગત રીતે 
િાાંચિ, ગણિ અિ ે લેખિ િે જ વશક્ષણ 
માિિામાાં આિતુાં તેિે બદલે ગાાંધીજીએ 
વિદ્યાથીઓિી શારીહરક, માિવસક અિ ે
આધ્યાજત્મક શક્ક્તઓિે બહાર લાિી તેમિો 
સિાુંગી વિકાસ થાય તેિા ઉપર ભાર મકેૂ 
છે. 

• જીવનના મલૂ્યોનો વવકાસ :- 
કેળિણી દ્વારા માિિીિા ઘડતરમાાં 

વિવિધ ઉર્ચચ મલૂ્યોિો વિકાસ થાય તેવુાં 
ગાાંધીજી માિતા હતા. કેળિણી દ્વારા 
જીિિિા મલૂ્યો જેિાાં કે સત્ય, અહહિંસા, પ્રેમ 
કે કરુણા જેિા મલૂ્યોિો વિકાસ થિો 
જોઈએ. મલૂ્યો વિિાિી કેળિણી વિરથચક છે 
અિે આિા મલૂ્યોિા વિકાસથી જ બાળક 
અિે માિિીિો સાંપણૂચ વિકાસ કરી શકાય 
છે. 

• અભ્યાસક્રમ :- 

ગાાંધીજીિા મત ે અભ્યાસક્મ 
કેળિણીિા ઉદેશો વસધ્ધ કરિાનુાં સાધિ છે. 
અભ્યાસક્મિા માધ્યમથી જ સામાજજક 
પહરિતચિ થઈ શકે છે તેવુાં ગાાંધીજી માિતા 
હતા અિે સમાજિી જરૂહરયાત પોર્ી શકે 
તેઓ અભ્યાસક્મ હોિો જોઈએ. ગાાંધીજીએ 
બવુિયાદી અભ્યાસક્મિી અંદર અલગ 
અલગ વિર્યોિો સમાિેશ કયો છે જેિા કે 
સમહૂજીિિ, માતભૃાર્ા દ્વારા વશક્ષણ, 
સામાજજક અધ્યયિ, કળાઓ, સામાન્ય 
વિજ્ઞાિ, શારીહરક વશક્ષણ, િૈવતક વશક્ષણ 
િગેરે. 

• ગાાંધીજીના મતે વશસ્ત :- 
ગાાંધીજી પ્રિતચમાિ વશક્ષણપ્રથાિી 

વશસ્તથી અસાંતષુ્ટ હતા. તઓે એમ માિતા 
હતા કે બાળકિા વિકાસ માટે સ્િતાંત્ર અિે 
મકુ્ત િાતાિરણ હોવુાં જોઈએ. આથી તઓે 
સ્િયાં વશસ્તિા હહમાયતી હતા. વિદ્યાથી 
શારીહરક, માિવસક, સાાંિેણગક બાબતોથી 
પહરણચત થાય અિે પોતે સ્િયાંવશસ્ત  
જાળિે. આ વશસ્ત કોઈ દ્વારા લાદેલી િહીં 
પરાંત ુપોતાિા મેળે પ્રગટ થયેલી હશે. 
❖ ગાાંધીજીના મત મજુબ વશક્ષક અને 
શાળા :- 

ગાાંધીજીિા મત મજુબ વશક્ષક એ 
બાળકિો સાચો માગચદશચક અિે 
ભાગ્યવિધાતા છે. ગાાંધીજી પોત ે આજીિિ 
વશક્ષક અિ ે સમવપિત વશક્ષણકાર હતા. 
ગાાંધીજીિી દ્રષ્ષ્ટએ વશક્ષણિી અંદર અદમય 
ઉત્સાહ હોય, રાષ્રભક્ત હોય, સામાજજક 
અિે સાાંસ્કૃવતક િારસાિા પ્રત્યે આદર 
સન્માિ હોય, બાળકો માટે માગચદશચક અિે 
પથદશચક હોય, વ્યિસાય તાલીમથી સજ્જ 
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હોય, કમચયોગી હોય. આિો વશક્ષક રાષ્રિે 
વિધાયક દ્રષ્ટા બિી શકે છે. 

ગાાંધીજીિા મત મજુબ શાળા એ 
વિદ્યાથી માટેનુાં સાંસ્કાર ધામ છે જેમાાં તેિ ે
જીિિ જીિિા માટેિી કેળિણી મળે છે. 
શાળા એ પ્રયોગશાળા છે જેમાાં વિદ્યાથીઓ 
પોતાિી સામાજજક બાબતોિો પ્રયોગ કરી 
શકે છે. શાળાિી અંદર વિદ્યાથી સામાજજક, 
માિવસક, િૈવતક, આધ્યાજત્મક, સાાંિેણગક  
વિકાસિી તકો પરૂી પાડિામાાં આિે છે. 
❖ સાાંપ્રત સમયમાાં કેળવણી અને 
ગાાંધી વવચાર :- 

ગાાંધીજી વશક્ષણ માટેિા પ્રયોગિીર 
હતા. ભારતીય પરાંપરાગત વશક્ષણમાાં આજે 
પણ ક્ાાંવતકારી પહરિતચિોિી જરૂર છે ત્યારે 
ગાાંધીજીનુાં વશક્ષણદશચિ આજે પણ એટલુાં જ 
પ્રસ્તતુ છે. ગમે ત્યારે મોડા િહલેા ભારતીય 
વશક્ષણ અિે સમાજિા િિવિમાચણ માટે 
ગાાંધીજીિી શૈક્ષણણક દ્રષ્ષ્ટ અિ ે તેમિા 
વશક્ષણિા વિચારોિે આપણે પહરિતચિિા 
માધ્યમથી સ્િીકારિા પડશે. ગાાંધીજીિા 
વશક્ષણદશચિિી પ્રિતચમાિ વશક્ષણ પર 
વિવિધ અસરો જોિા મળે છે જેિી કે 
વશક્ષણનુાં માધ્યમ પ્રાથવમક વશક્ષણથી 
માાંડીિે ઉર્ચચવશક્ષણ સધુી માતભૃાર્ામાાં બિી 
શક્ુાં છે. ૬ થી ૧૪ િર્ચિા મફત અિે 
ફરજજયાત વશક્ષણિીવતિો સ્િીકાર કરિામાાં 
આવ્યો છે. 
❖ ઉપસાંહાર :- 
આમ, ગાાંધીજીિા વશક્ષણદશચિે ભારતીય 
વશક્ષણપ્રથાિ ેિિી દ્રષ્ષ્ટ અિે હદશા આતયાાં 
છે. પ્રાથવમક વશક્ષણમાાં સમહૂજીિિ જેિી 
પ્રવવૃિઓ અિે સમિાય દ્વારા વશક્ષણ 
આપિામાાં આિ ે છે. પ્રવવૃિ દ્વારા કે હક્યા 

દ્વારા વશક્ષણિે પણ પ્રાધાન્ય આપિામાાં 
આવ્યુાં છે. પરાંત ુ હજી પણ આપણા 
પરાંપરાગત અિ ે રૂઢ માિસિે લીધે સાચી 
હદશા હોિા છતાાં ધારી ગવત સાાંપડી િથી એ 
આપણી કમિસીબી છે. તેિા માટે આપણ ે
સહહયારો પ્રયાસ કરિો પડશે. તેિા માટે 
િૈવતક વિષ્ઠા, અમલીકરણ માટેિો ઉત્સાહ 
અિે સાચી હદશામાાં પ્રયાસોિી જરૂર છે. આ 
પડકારોિો સામિો કરિા માટે આપણ ે
યોગ્ય અમલીકરણ કરવુાં પડશે અિે સાાંપ્રત 
સમયિી કેળિણીિી અંદર ગાાંધીજીિા 
વશક્ષણદશચિિો અમલ કરી કેળિણીિી 
હદશાિે યોગ્ય ગવત આપીશુાં. 
❖ સાંદર્શ સચૂચ :- 

(૧) વિકાસમાિ ભારતીય સમાજમાાં વશક્ષક - શ્રી 
િટુભાઈ. િી. રાિલ, ડૉ. જે. એચ. પાંચોલી,      
પ્રો. ડૉ. દેિેન્દ્ર ભટ્ટ 

(૨) મારા સ્િતિનુાં ભારત - 
જજતેન્દ્રભાઈ દેસાઈ 


