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આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેિર, આટટિ એન્ડ કોમિટ 
કોલેજ ,ગાાંભોઈ 

પ્રસ્તાવના  
        સિક્ષણ એટલે વ્યક્તતમાાં રહલેી 
િક્તતઓને ઉપિાિતી અને કેળિતી 
પ્રક્રિયા. સિક્ષણને માનિીના માનિ તરીકેના 
અક્સ્તત્િની િાથે િાાંકળિામાાં આવ્્યાં છે. 
માનિીને જન્મથી જ પ્રાપ્ત થતી િારીક્રરક 
િાંપસિ કે જેમાાં  એનાાં અંગ-ઉપાાંગો, એનયાં 
મગજ, એની જ્ઞાનેન્દ્ન્િયોનો િમાિેિ થાય છે 
તે એને જીિનભર ટકી રહિેા, સિકિિા, 
િફળ નીિડિા અને, તેમાાંથી મહિમ આનાંદ 
અને િાંતોષ મેળિિા જાણ ેકે એને સનરાંતર 
િીખતા રહિેાની િામગ્રી પરૂી પાડ ે છે. એ 
માટે એને અભભપે્રરણા આપે છે અને એમ 
કરીને દય સનયાના અન્ય પ્રાણી જાતથી એને 
એક આગિી ઓળખ આપે છે. આથી જ 
માનિીને ‘એક િીખતા પ્રાણી’ તરીકે 
ઓળખિામાાં આવ્યો છે. 
      જેમ દૈક્રહક િાંપસિ એ માનિીને િદા 
િીખતયાં રહતે ય ાં વ્યક્તતત્િ બક્ષ્્ય છે, એજ રીતે 
એની  અનેકસિધ માનસિક િક્તતઓ, જેિી કે 
બયદ્ધિ, તકટ , કલ્પના, સ્મસૃત, અથટગ્રહણ, 
તયલના, સનષ્કષટ, કયતહૂલ િગેરે એને પ્રચાંડ 
ક્ષમતાભાંડાર બક્ષે છે; જે એને િતત િીખતા 
રહિેાનયાં બળ પરૂયાં પાડ ેછે. કયદરતે એને િાચા 
આપીને તો જાણે િીખિા-િીખિિાની 
અનેકાનેક િાંભાિનાઓનાાં દ્વાર ખયલ્લાાં મકૂી 
દીધાાં ! 

 વિક્ષણનો અર્થ :  
સિક્ષણની અથટ વ્યાપક છે. એમાાં એક તરફ 
એનો િાંકય ભચત અથટ આિી જાય છે, તો બીજી 
તરફ એના લાાંબા ગાળાના સિસ્તારપણૂટ 
અથટનો િમાિેિ થાય છે. િામાન્ય માનિી 
એનો િાંકય ભચત િાંદભટ જોતો હોય છે અને એ 
પરથી એની પિાંદગી, એનાાં મલૂ્યાાંકનો િગેરે 
કરતો હોય છે. િાંકય ભચત અથટમાાં સિક્ષણ એટલ ે
નીચેની બાબતો ગણિામાાં આિે છે : 
(1) સિક્ષણ એટલે ભણતર; જેમાાં િાચન, 
લેખન અન ેગણનનો િમાિેિ થાય છે. એ 
ત્રણ િાનાાં કરનાર સિભક્ષત ગણાય છે. 
(2) સિક્ષણ એટલે િાક્ષરી સિષયોનયાં જ્ઞાન; 
જેમાાં ઉપર જણાિેલાાં ત્રણ કૌિલ્યો – િાચન, 
લેખન અને ગણન ઉપરાાંત ઇસતહાિ, ભગૂોળ, 
સિજ્ઞાન િગેરે સિષયોના સિક્ષણનો િમાિેિ 
થાય છે. 
(3) સિક્ષણ એટલે કૌિલ્યોની તાલીમ; જેમાાં 
હાથપગ અને જ્ઞાનેન્દ્ન્િયોના િાંયોજન દ્વારા 
કશયાંક ઉત્પાદક કામ કરિાના હયન્નરનો 
િમાિેિ થાય છે. એમાાં ખતેી, સયથારીકામ, 
લયહારીકામ, દરજીકામ િગેરેથી માાંડી 
આધયસનક ટૅતનૉલૉજીના ઉપયોગ િડ ે થતાાં 
સિસિધ કામોની આિડતોની તાલીમનો 
િમાિેિ થાય છે. 
(4) સિક્ષણ એટલ ે માનસિક ઘડતર; જેમાાં 
ગોખવયાં, કાંઠસ્થ કરવયાં, યાદ કરેલયાં સ્મરવયાં,  
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દલીલ કરિી, તકટ કરિો િગેરે જેિી 
માનસિક આિડતો કેળિિાનો િમાિેિ થાય 
છે. 
(5) સિક્ષણ એટલ ેસિક્ષણની િાંસ્થામાાં જે કાાંઈ 
અપાત યાં હોય તે બધયાં. આમ, સિક્ષણની િાંસ્થા 
અને તેના સિક્ષકો દ્વારા િીખનારને સનયત 
િમયાિસધમાાં જે કાાંઈ જ્ઞાન, માક્રહતી, 
તાલીમ, ટેિપાલન િગેરે અપાતાાં હોય, 
તેનો િમાિેિ થાય છે. એટલે િાંસ્થાકીય 
કામગીરીના અંતે પરીક્ષા લઈ િીખનારન ે
અપાત યાં પ્રમાણપત્ર એ પોતે જ સિક્ષણનો 
પયાટય ગણાય છે. આજે ગયજરાતમાાં અને 
ભારતમાાં િાંસ્થાઓમાાં અપાત યાં ઔપચાક્રરક 
(formal) સિક્ષણ ઉપરના િમાાંક (5)માાં 
િણટિેલ અથટ અનયિારનયાં સિક્ષણ છે. 
અગાઉથી નક્કી કરેલો પાઠયિમ, એના પર 
લખાયેલાાં પાઠયપયસ્તકો, ત ે પરથી તૈયાર 
કરેલ પરીક્ષાનયાં માળખયાં અને એ પરીક્ષાના 
પક્રરણામે અપાત યાં પ્રમાણપત્ર  એ ચાર 
માપદાંડો અનયિાર થતો કમટકાાંડ એ 
આજનયાં  સિક્ષણ છે. એનયાં જ વ્યિહારમાાં અને 
િમાજમાાં ચલણ છે, એનયાં માન છે અને એ જ 
િીખનારની કારક્રકદીનયાં ભાગ્યસિધાતા બળ 
બની ગયલે છે. 
કેળવણીનો અર્થ 
       ગાાંધીજી  ખબૂ િઢતાથી  માનતા કે 
કેળિણી એટલ ે કક્કો િીખીને બેિી રહવે યાં 
એમ નહીં. પણ કેળિણી એટલે આપણા હકો 
શયાં છે તે જાણવયાં. હકોની િાથે આપણી 
જિાબદારી તથા ફરજ િી છે તે િમજવયાં. 
આિી કેળિણી પાાંચપચીિ માણિોને મળે 
તે બિ નથી. તે કેળિણી કરોડો માણિોમાાં 
ફેલાિિાની છે. ઈન્દ્ન્ડયન ઓપીસનયન, ૧૬-
૧૨-૧૯૭૫ (ગાાંઠ. ૫ ૧૩૧-૨) 

     પ્રખ્યાત િતટમાનપત્ર િેન મેન 
મેગ્નેટેમાાં ખરી કેળિણીનયાં િણટન આપ્્યાં છે, 
તે આપણ ેબધાએ િમજિા જેવયાં છે: ‘ખરી 
કેળિણી એટલ ે પયરાણી કે હાલની 
ચોપડીઓનયાં જ્ઞાન મેળિવયાં એ જ નથી. ખરી 
કેળિણી િાતાિરણમાાં, આિપાિની 
ક્સ્થસતમાાં, િોબતમાાં કે જેમાાંથી આપણ ે
જાણેઅજાણે ટેિો ગ્રહણ કરીએ છીએ તેમાાં 
અને મયખ્યપણે કામમાાં રહલેી છે. જ્ઞાનનો 
ભાંડાર તે પછી િરિ પયસ્તકોમાાંથી કે બીજી 
જગ્યાએથી મેળિિો એ ઠીક જ છે. પણ 
આપણ ેમાણિાઈ િીખિી એ િધારે જરૂર નયાં 
છે .કેળિણી એટલ ેકક્કો િીખીને બેિી રહવે યાં 
એમ નહીં  પણ માણિાઈ િીખિિાનયાં  છે. 
કેળિણીનો િાધારણ અથટ અક્ષર જ્ઞાન  થાય 
છે. લોકોને લખતાાં, િાાંચતા , ક્રહિાબ ગણતાાં 
િીખિવયાં એ મળૂ અથિા પ્રાથસમક કેળિણી 
કહિેાય  છે. ગાાંધીજીનાાં સિક્ષણદિટનમાાં 
બાળકના આધ્યાત્ત્મક સિકાિ માટેના સિક્ષણ, 
િામાત્જક સિકાિ માટેના સિક્ષણ, સ્િની િોધ 
માટેના સિક્ષણ, જીિનના અનયભિોનયાં માટેના 
સિક્ષણ જેિી પાયાની બાબતોને િાાંકળિામાાં 
આિી છે. ટૂાંકમાાં, ગાાંધીજીનયાં સિક્ષણદિટન 
બાળકના િિાાંગી સિકાિ માટેની એક િાંપણૂટ 
િન્દ્ષ્ટ છે. 
      સિક્ષણ અથિા કેળિણી એ દરેક 
્યગની જરૂક્રરયાત છે, એ સનિઃિાંદેહ છે, પરાંત ય 
કોઈપણ ્યગમાાં જીિનમાાં સયખિાાંસત અને 
િફળતા માટે ચાક્રરત્ર્ય એ પાયાનયાં પક્રરબળ 
છે. ખરેખર તો સિક્ષણનો અને 
માનિજીિનનો મયખ્ય હતે ય શે્રષ્ઠતમ 
ચાક્રરત્ર્યસનમાટણ છે. અણઘડ પત્થરમાાંથી 
માનિને શે્રષ્ઠતમ ચાક્રરત્ર્યમસૂતિમા પક્રરિતટન 
કરતી પ્રક્રિયા જ સિક્ષણ છે, પરાંત ય આજના 
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્યગના સિક્ષણ િામેની એક મોટી ફક્રરયાદ એ 
છે કે તે માત્ર અને માત્ર યાદિક્તતની પરીક્ષા 
કરે છે, જીિન જીિિા માટેનયાં િાસ્તસિક 
પ્રસિક્ષણ આપી િકતયાં નથી અને એટલે 
બાળકનાાં જીિનઘડતરનો પ્રશ્ન િધય ને િધય 
સિકરાળ બનતો જાય છે. 
    સિક્ષણ દ્વારા િારા નાગક્રરકોનયાં સનમાટણ 
કરીને રાષ્રને િધય ને િધય િક્તતિાળી 
બનાિી િકાય છે. 
ગાાંધીજી પ્રબળપણે એમ માનતા કે સિક્ષણ 
એ વ્યક્તત અન ેિમાજના િિાાંગીણ સિકાિ 
માટેનયાં શે્રષ્ઠ િાધન છે. તેઓના મતે સિક્ષણ 
એ વ્યક્તત અને િમાજનો કાયા કલ્પ છે.  
 આજ ના સિક્ષણ િામે નજર નાખીએ તો 
િમજાિે કે બાળક ભણે છે ગોખે છે, પરાંત ય 
તેના માાં િડીલો તરફ િન્માન, સિનમ્રતા, 
ધીરજ જેિા ગણૂની કમી દેખાય છે. સિદ્યાથી 
જલ્દી હતાિ થઇ જાય છે. બીજા િાથ ે
િમાયોજન િાધિામાાં ઉણો ઉતારે છે, 
આત્મહત્યા નયાં પ્રમાણ િધ્્યાં છે, આજના 
સિદ્યાથી ને કામ કરવયાં ગમતયાં નથી,ત્યારે 
આપણ ને િમજાય છે કે ગાાંધીજી ની 
કેળિણીની સિભાિના મયજબના સિક્ષણની 
તાતી જરૂર છે તઓે  સિક્ષણન ે બાળકના 
આધ્યાત્ત્મક, િામાત્જક સિકાિ, સ્િની િોધ, 
જીિનના અનયભિો જેિી પાયાની બાબતો 
િાથે િાાંકળતા હતા. તઓે સ્િાિલાંબી 
કેળિણી ઈચ્છતા કે જેમાાં કેળિણી દ્વારા 
વ્યક્તતના ત્રણ મળૂભતૂ આસથિક પ્રશ્નો રોજી, 
રોટી, કપડાાં દૂર થાય. ગાાંધીજી અક્ષરજ્ઞાન 
કરતાાં િાંસ્કારની કેળિણીને િધારે મહત્િ 
આપતા હતા. તેઓ કહતેા કે િાંસ્કારીતા એ 
તો પાયાની િસ્ત ય છે. સિક્ષણ અંગ ેગાાંધીજી 
કહતેા કે, “બાળકના િરીર, મન અને 

આત્માના જે ઉિમ અંિો હોય તેમનો િિાાંગી 
સિકાિ િાથીને તેમને બહાર લાિિા.” ટૂાંકમાાં, 
ગાાંધીજીના મત ેસિક્ષણએ બાળકના િિાાંગી 
સિકાિ માટેની એક િાંપણૂટ િન્દ્ષ્ટ છે જયારે 
આજે ભચત્ર કૈંક જયદય ાં જ છે . બાળક માાં કઈ 
િક્તતઓ છૂપેલી છે તે નક્રહ પરાંત ય બાળક ને 
કેિી રીતે માતિટ િધારે આિે તેવયાં પયસ્તક્રક્યાં 
જ જ્ઞાન પીરિિામાાં આિ ેછે  
     બાળક સિશ્વમાનિ બની ન ેજીિ ેછતાાં 
પણ તેના જીિનમાાં મળૂ તો પોતાના િમાજ, 
િાંસ્કૃસત અને રાષ્ર િાથે િતત િાંકળાયેલાાં 
રહિેાાં જોઈએ,પરાંત ય છેલ્લા કેટલાક િષોમાાં 
એ જોિા મળે છે કે ભણી ગણીને  ્યિા ધન 
સિદેિ ઉપાડી જાય છે  ઉપરાાંત આજનયાં 
સિક્ષણ બાળકને જીિન જીિિાની અન ે
પોતાના જીિનનો હતે ય પાર પાડિાની ક્ષમતા 
નથી આપી િકતયાં. 
        આ િક્તતને સિકિાિિા માટે તેને 
પરૂત યાં પ્રોત્િાહન, તક અન ે તાલીમ મળતા 
રહ ેતે ખબૂ જ જરૂરી છે. બાળકનાાં ઉછેર કે 
કેળિણી ખામી ભરેલાાં હોય તો તેની 
િર્જનિક્તત મરૂઝાઈ જાય છે, માંદ પડી જાય 
છે, તેથી આ બાબતે ખાિ ધ્યાન આપવયાં 
જરૂરી બની જાય છે. 
ગાાંધીજીનુાં વિક્ષણ દિથન:- 
   ગાાંધીજી પ્રબળપણ ેએમ માનતા કે સિક્ષણ 
એ વ્યક્તત અન ેિમાજના િિાાંગીણ સિકાિ 
માટેનયાં શે્રષ્ઠ િાધન છે. તેઓના મતે સિક્ષણ 
એ વ્યક્તત અન ેિમાજનો કાયા કલ્પ છે 

*ગાાંધીજીના મતે કેળિણીની સિભાિના / 
આધારભતૂ િીધાાંતો:- 
૧) કેળિણી દ્વારા બાળકોમાાં અપેભક્ષત 
માનિગયણોનો સિકાિ થિો જોઈએ. 
૨) બાળકની િક્તતઓનો સિકાિ િમાજના 
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ક્રહતાથે થિો જોઈએ. 
૩) કેળિણી દ્વારા બાળકના િરીર, મન, 
હ્રદય અને આત્માનો સયિાંિાદી સિકાિ થિો 
જોઈએ. 
૪) કેળિણી બાળકની િારીક્રરક, માનસિક 
અને અધ્યાત્ત્મક િક્તતઓનો સિકાિ કરે તેિી 
હોિી જોઈએ. 
૫) સિક્ષણ દ્વારા બાળકોની બેરોજગારીની 
િમસ્યાનયાં િમાધાન થવયાં જોઈએ. 
૬) જીિનની િાસ્તસિક પક્રરક્સ્થસતઓ િાથ ે
સિક્ષણનો િબાંધ જોડાિો જોઈએ. 
૭) બાળકને પ્રવસૃિ દ્વારા અથિા ક્રિયા દ્વારા 
સિક્ષણ અપાવયાં જોઈએ. 
૮) િાંપણૂટ રાષ્રમાાં ૬ થી ૧૪ િષટ સયધીનયાં 
સિક્ષણ મફત, િાિટસત્રક અને ફરજીયાત હોવયાં 
જોઈએ. 
૯) સિક્ષણનયાં માધ્યમ માત્ર માતભૃાષા હોિી 
જોઈએ. 
*ગાાંધીજીના મતે વિક્ષણના હતેઓુ:- 
 નૈવતક અને આધ્યાત્મમક વવકાસ માટે વિક્ષણ 

જ્ઞાન રૂપી પાત્ર દ્વારા અંતમાાં મયક્તત તરફ લઇ 
જિા માટે ગાાંધીજીએ નૈસતક અને 
આધ્યાત્ત્મક સિક્ષણ પર ભાર મકૂ્યો અને આ 
માટે ગયજરાત સિદ્યાપીઠ(૧૯૨૯)ની સ્થાપના 
તે એક નોંધ પાત્ર પગલયાં હત યાં, જેમાાં િાક્રહત્ત્યક 
તાલીમની િાથેિાથે િૈજ્ઞાસનક િાંિોધન, 
ભાષાિાસ્ત્રો, વ્યિિાયો, અગ્રેજીનો અભ્યાિ, 
િાંસ્કૃત અને લભલતકલાની તાલીમને પણ 
મહત્િ આપિામાાં આિે છે. જ્ઞાન જે મયક્તત 
માટે રચાયેલ છે તે િમાજને આધ્યાત્ત્મક 
સ્િતાંત્રતા તરફ દોરી જાય છે. ગાાંધીજી કહ ે
છે, “ સિક્ષણ એ આત્માની જાગસૃત છે.” 
(ભાક્રટયા, બી. કે. સિક્ષણ તત્િજ્ઞાન, પ.ૃ૧૪) 
૧) સ્િાિલાંબન માટે / આત્મસનભટરતા માટે 

કેળિણી:- 
  ગાાંધીજી એમ માનતા કે કેળિણી દ્વારા 
વ્યક્તત અને િમાજ સ્િાિલાંબી બનિો 
જોઈએ. કેળિણી દ્વારા વ્યક્તતની મળૂભતૂ 
જરૂક્રરયાતો અન્ન, આિાિ અને આચ્છાદાન 
િાંતોષિી જોઈએ. કેળિણી દ્વારા વ્યક્તત 
સ્િાશ્રયી બનિી જોઈએ. 
૨) િાાંસ્કૃસતક સિકાિ:- 
   ગાાંધીજીના માંતવ્ય અનયિાર કેળિણીનો 
મહત્િનો ઉદે્દિ રાષ્રની િામાત્જક િાંસ્કૃસતનયાં 
િાંરક્ષણ અને િાંિધટન કરિાનો છે. િાંસ્કૃસતના 
ઉચ્ચ આદિો અને મલૂ્યોનયાં જતન અને 
માિજત કરિાનયાં કેળિણીનયાં કાયટ છે. તેઓ 
કહતેા કે અક્ષર જ્ઞાન કરતાાં હયાં િ ાંસ્કારની 
કેળિણીને િધારે મહત્િ આપયાં છાં. 
 3)સિકાિિીલ િમાજ અને લોકિાહીના 
સિકાિ માટે સિક્ષણ 

ગાાંધીજીના સિક્ષણના હતે યઓમાાં બાળકોમાાં 
સિક્ષણ દરસમયાન િહાનયભસૂત, િેિા, પ્રેમ, 
ભાઈચારો, િમાનતા અને સ્િતાંત્રતા જેિા 
ગયણોનયાં સિિંચન કરી આદિટ નાગક્રરક 
બનાિિાનાાં હતે યઓને કેન્િમાાં રાખિામાાં 
આવ્યા છે. ગાાંધીજી કહ ેછે, “ વ્યક્તતગત અન ે
રાષ્ર કલ્યાણ એકબીજાના પરૂક છે. તેથી 
તેમનામાાં િધયને િધય લોકિાહી 
નાગક્રરકત્િનાાં ગયણો સિકિાિિા જોઈએ. 
જેથી એક રાષ્રના સનમાટણ અને સિકાિમાાં 
તેઓ ભાગીદાર બને.” 
૪) ચાક્રરત્ર્ય સનમાટણ:- 
  ગાાંધીજીને જ્યારે પછૂિામાાં આવ્્યાં કે, 
“તમારી િન્દ્ષ્ટએ કેળિણીનો મહત્િનો ધ્યેય 
કયો હોઈ િકે?” ત્યારે ગાાંધીજીએ એક જ 
િબ્દમાાં ઉિર આપ્યો, ‘ચાક્રરત્ર્યઘડતરનો’, 
તેમણે જણાવ્્યાં કે સિક્ષણ દ્વારા વ્યક્તતમાાં 
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ક્રહિંમત, બળ િગેરે ગયણોના સિકાિ ઉપરાાંત 
વ્યક્તતએ જીિનના કોઈ મહાન ધ્યેય માટે 
પોતાને િમસપિત કરી દેિી જોઈએ. ગાાંધીજી 
કહ ે છે કે, ‘જ્ઞાન માત્રનયાં ધ્યેય 
ચાક્રરત્ર્યઘડતરનયાં હોવયાં જોઈએ. બાળકમાાં 
શ્રેષ્ઠતમ ચાક્રરત્ર્યસનમાટણના પાયામાાં તેનાાં 
સિચારો તથા માન્યતાઓ મયખ્ય હોય છે, જે 
તેના આખાયે જીિનનો આધાર છે. કહિેાય 
છે ને કે, પ્રાણ અને પ્રકૃસત િાથે જ જાય છે. 
જે સિચારો અન ે માન્યતાઓ બાલ્યકાળમાાં 
રોપાય છે તે જ સિચારો અને માન્યતાઓના 
પાયા પર તેનયાં આખયાંયે જીિન ઘડાય છે અને 
તે પ્રમાણ ેજ માણિ જીિન જીિિા કક્રટબિ 
થાય છે, માટે એવયાં સિક્ષણ હોવયાં જોઈએ કે 
બાળકનાાં સિચારો, માન્યતાઓ તથા 
ગ્રાંસથઓને ધ્યાનમાાં લઈ તનેે સ્િસ્થ માનિ 
ઘડિામાાં મદદરૂપ થાય . 
૫) મયક્તત માટે કેળિણી:- 
   પ્રાચીન ભારતમાાં કેળિણીનો મહત્િનો 
ઉદે્દિ “ િા સિદ્યા યા સિમયતતયે- નો હતો. 
િાચી કેળિણી એ છે કે માનિને મયક્તત 
અપાિે તે મયક્તતદાતા હોય. જે િિટ પ્રકારના 
બાંધનોમાાંથી કે દાિત્િમાાંથી મયક્તત અપાિે તે 
જ િાચી સિદ્યા અને િાચી કેળિણી. 
 ૬)પાયાનયાં સિક્ષણ 

િિોદય િમાજના બાળકોની જરૂક્રરયાતોન ે
પરૂી કરિા ગાાંધીજી કાયટ સિક્ષણ અને 
માતભૃાષા દ્વારા સિક્ષણને મહત્િ આપે છે. 
પ્રાથસમક અને માધ્યસમક કક્ષાએ પાયાનયાં 
સિક્ષણ નીચ ેમયજબના સિિાાંતો પર કેન્દ્ન્િત છે 
– 

a)પ્રથમ િાત િષટ માટે મફત અને 
ફરજીયાત સિક્ષણ 

b)માતભૃાષા દ્વારા સિક્ષણ 

c) હસ્તકળાની તાલીમ માટે સિસિધ 
પ્રવસૃિઓલક્ષી સિક્ષણ 

૭) િિાટગીણ સિકાિ:- 
   કેળિણી દ્વારા પણૂટ માનિનો સિકાિ થિો 
જોઈએ. તેઓ કેળિણી દ્વારા હસ્ત, હે્ ય ાં અને 
મક્સ્તષ્કનો સિકાિ થિો જોઈએ તેમ માનતા. 
ગાાંધીજીએ સિદ્યાથીઓની િારીક્રરક, માનસિક 
અને આધ્યાત્ત્મક િક્તતઓને બહાર લાિી 
તેમનો િમયભચત અને િાંત યભલત સિકાિ થાય 
તે રીતે કેળિણી આપિી જોઈએ તેના પર 
ભાર મયક્યો. ગાાંધીજીની સિક્ષણની વ્યાખ્યા 
પ્રમાણે, “બાળકોમાાં રહલેા િરીર, મન અન ે
આત્માના ઉિમ અંિોન ેબહાર લાિિા” તેનયાં 
નામ કેળિણી. આમ, ગાાંધીજી બાળકોનાાં 
િિાટગીણ સિકાિના હતે ય પર ભાર મયકે છે. 
૮) જીિનના ઉચ્ચતમ મલૂ્યોનો સિકાિ:- 
   કેળિણી દ્વારા નેસતક, આધ્યાત્ત્મક, 
િામાત્જક અને િોંદયટબોધક મયલ્યો જે જીિન 
ઘડતર કરે છે તે મયલ્યોના સિકાિ પર ભાર 
મયકતા હતા. કેળિણી દ્વારા જીિનનાાં કેટલાાંક 
િાશ્વત કે િનાતન મયલ્યો જેિાાં કે િત્ય, 
અક્રહિંિા, પે્રમ કે કરયણા, ભ્રાતતૃ્િ જેિાાં મલૂ્યોનો 
િમયભચત સિકાિ થિો જોઈએ તેમ તે િઢ 
પણે માનતા હતાાં. મલૂ્યોના િાંિમણ દ્વારા 
સિદ્યાથીઓના ચાક્રરત્ર્યનયાં ઘડતર થાય છે. 
૯) આત્મિાક્ષાત્કાર:- 
   ગાાંધીજી એક આદિટિાદી કેળિણીકાર 
તરીકે કેળિણીના િિોચ્ચ ઉદેશ્ય તરીકે 
આત્મિાક્ષાત્કારને ગણાિે છે. 
આત્મિાક્ષાત્કાર એટલે સ્િપ્રતીસત- વ્યક્તતન ે
પોતાની મહાનતા અને મયાટદાઓનયાં જ્ઞાન 
થાય અને ત ે દ્વારા વ્યક્તત આત્મ િાંયમ, 
આત્મિાક્ષાત્કાર અને આત્માનયભસૂત કરિા 
પે્રરાય છે. આત્મિાક્ષાત્કાર એ જ્ઞાનનયાં 
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િિોચ્ચ સિખર છે, જ્ઞાનનયાં અંસતમ ધ્યેય છે. 
૧૦)વ્યાિિાસયક સિક્ષણ 

ગાાંધીજી એ ભારતની બેરોજગારીને ધ્યાનમાાં 
રાખીને વ્યાિિાસયક સિક્ષણ મહત્િ આપ્્યાં 
છે. તેઓ કહ ેછે, “ચૌદ િષટની ઉમરે પોતાનયાં 
પ્રાથસમક સિક્ષણ પણૂટ કયાટ બાદ દરેક બાળક 
પોતાના ઘર માટે એક કમાઉ એકમ બની 
રહિેો જોઈએ… જે આગળ જતાાં તેમની હીન 
ભાિનાને ઘટાડ ે છે. અને આથી જ સિક્ષણ 
દરેકને રોજી મેળિિામાાં મદદ કરનાર બની 
રહવે યાં જોઈએ જેથી બેરોજગારીની માત્રામાાં 
ઘટાડો કરી િકાય.” (િત્યનો અિાજ – ભાગ 
૬) 
આમ, કહીએ તો ગાાંધીજીનયાં સિક્ષણદિટન એ 
માત્ર બાળકના િિાાંગી સિકાિને જ કેન્િમાાં 
રાખતયાં નહોત યાં પરાંત ય તેને મેળવ્યા બાદ તેને 
પોતાને સ્િસનભટર બની પોતાનયાં અને પોતાના 
પક્રરિારના ભરણપોષણમાાં િહાયક બનિા 
માટે િક્ષમ બનાિનાર છે. બાળકમાાં 
આત્મસિશ્વાિ અને આત્માિન્માનની 
ભાિનાનો સિકાિ કરનાર છે. જે આજના 
િાાંપ્રત િમયમાાં ખબૂ જ જરૂરી પયરિાર થાય 
તેમ છે 

 ઉપસાંહાર 

     ગાાંધીજીએ શ્રી મહાદેિભાઇ દેિાઈ 
આગળ કહ્યાં હત યાં  કે સિક્ષણ ત્યાાં સયધી 
ઉપયોગી નથી જ્યાાં સયધી તે એક િારા 
નાગક્રરકનયાં સનમાટણ ના કરી િકે, પછી ભલેન ે
તે છોકરો હોય કે છોકરી. સિક્ષણ દ્વારા િારા 
નાગક્રરકોનયાં સનમાટણ કરીને રાષ્રને િધય ને 
િધય િક્તતિાળી બનાિી િકાય છે.   
ગાાંધીજીનાાં  કેળિણી સિષયક સિચારોમાાં  
બાળકના આધ્યાત્ત્મક સિકાિ , િામાત્જક 
સિકાિ , સ્િની િોધ માટે, જીિનના 

અનયભિો માટે સિક્ષણ જેિી પાયાની 
બાબતોને િાાંકળિામાાં આિી છે. ગાાંધીજીએ 
જણાવ્્યાં હત યાં કે સિક્ષણ દ્વારા બાળકના િરીર, 
મન અને આત્મામાાં રહલેા િિટશે્રષ્ઠ અંિોને 
બહાર લાિી તેનો િિાાંગી સિકાિ કરી િકાય 
છે  ગાાંધીજીનયાં કેળિણી સિષયક સિચારોમાાં 
બાળકના િિાાંગી સિકાિ માટેની એક િાંપણૂટ 
િન્દ્ષ્ટ તો છે જ િાથે િાથે ગાાંધીજીનયાં 
સિક્ષણદિટન એ માત્ર બાળકના િિાાંગી 
સિકાિને જ કેન્િમાાં રાખતયાં નહોત યાં પરાંત ય તેને 
મેળવ્યા બાદ સિદ્યાથી ન ે સ્િસનભટર બની 
પોતાનયાં અને પોતાના પક્રરિારના 
ભરણપોષણમાાં િહાયક બનિા માટે િક્ષમ 
બનાિનાર છે. બાળકમાાં આત્મસિશ્વાિ અન ે
આત્માિન્માનની ભાિનાનો સિકાિ કરનાર 
છે. આજ નયાં સિક્ષણ માત્ર પયસ્તક્રક્યાં જ્ઞાન 
પીરિના રૂ પરીક્ષા કેન્દ્ન્િત બની ગ્યાં છે. 
“ગાાંધીજીની િન્દ્ષ્ટએ કેળિણીનો મહત્િનો 
ધ્યેય  ‘ચાક્રરત્ર્યઘડતરનો’,છે જેની િાાંપ્રત 
િમય માાં  સિદ્યાથી માટે તાતી  જરૂર છે.  
તેમણે જણાવ્્યાં કે  ‘જ્ઞાન માત્રનયાં ધ્યેય 
ચાક્રરત્ર્યઘડતરનયાં  હોવયાં જોઈએ. જો આપણ ે
ઈચ્છતા હોઈએ કે સિક્ષણ દ્વારા ઉિમ 
નાગરીકો તૈયાર થાય તો એ માટે ચાક્રરત્ર્ય 
ઘડતર જરૂરી છે  આજનયાં ્યિા ધન 
આધયસનકતાના િાયરે એવયાં આંધળાં થ્યાં છે કે 
તેનામાાં નૈસતકતા ના મયલ્યોની કમી જણાય 
આિે છે  વ્યિનોએ સિદ્યાથીઓને ખોખલા 
બનાિી દીધા છે . આજે માત્ર ડીગ્રી રૂપી 
કાગળની  સિદ્યાથીઓને ભેટ આપિામાાં આિ ે
છે પરાંત ય આ સિક્ષણમાાં કેળિણીની અછત 
દેખાય છે ત્યારે ગાાંધીજી ના કેળિણી સિષયક 
સિચારો આજના િાાંપ્રત િમયમાાં ખબૂ જ 
જરૂરી પયરિાર થાય તેમ છે. 


