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સંશોધન પેપર 

સારાંશ

 

પ્રસ્તાિના 

         ફશક્ષણની પ્રફિયા ઉપર જ ે તે યુગમાાં થયેલ ફશક્ષણ ફચાંતકોના ફિચારોનો પ્રભાિ પડતો રહ્યો છે. ભારતની 

ફશક્ષણ વ્યિસ્થા ઉપર પણ ફ્રોબલે,માફરયા મોન્ટેસરી,જ્હોન ડ્યૂઇ િગેર ેજિેા પાશ્ચાત્ય કેળિણીકારો તથા ગૌતમ 

બુદ્ધ,મહાિીર સ્િામી,સ્િામી ફિિેકાનાંદ,મહાત્મા ગાાંધીજી,રિીન્રનાથ ટાગોર,જ.ેકૃષ્ણમૂફતચ,ફગજુભાઇ બધેકા િગેર ે

જિેા ભારતીય ફશક્ષણ ફચાંતકોનો પ્રભાિ પડ્યો છે. આજનુાં ફશક્ષણ માળખુાં આ બધા ફિચારકોના ફિચારો થકી 

ઘડાયુાં છે,પફરિતચન પામયુાં છે અને ફિકફસત થયુાં છે. 

આચાયચ ફિનોબા ભાિે (૧૧મી સપ્ટેમબર,૧૮૯૫-૧૫મી નિેમબર,૧૯૮૨) જન્મ સમયનુાં નામ ફિનાયક નરહરી 

ભાિે હતુ. એમનો જન્મ ગાગોદા,મહારાષ્ટ્ર  ખાતે થયો હતો. તેમને દસ િર્ચની કુમળી િયે જ આજીિન બ્રહ્મચયચ અને 

લગ્ન નહીાં કરિાની પ્રફતજ્ઞા કરી હતી.એિા આચાયચ, ઋફર્ અને સાંતની બહુમુખી પ્રફતભા ધરાિનાર પૂજ્ય 

ફિનોબાજીના ફશક્ષણના ફિચાર તેમના પુસ્તકોમાાંથી શોધીને અહીાં સાંશોધન પેપર તૈયાર કરલે છે. ફિનોબાજીએ 

તેમના જીિનમાાં શોધિાનુાં લક્ષ્ય રાખ્યુ હતુ. સમાજના જીિનમાાં દરકે પ્રકારની મુશ્કેલીઓ કેિી રીતે અફહાંસાથી દુર 

વિનોબા ભાિેના શૈક્ષવિક વિચારોનો અભ્યાસ

ફિનોબા ભાિનેા જણાવ્યા મજુબ ફશક્ષણ એ વ્યિહાફરક કાયચની એક આડપેદાશ છે.” તે 

એક ફિફિધ ગુણોનુાં સાંયોજન જ ે વ્યફિગત તેમજ સમાજને િાયદો કર ે છે.ફશક્ષણ એ શરીરના 

મન,હ્રદય અને આત્માના ફિકાસ માટેનો આધાર અને પાયો છે. આ ફશક્ષણ દ્વારા 

પ્રેમ,સહકાર,સમાજમાાં સહાનુભૂફત,ફહાંમત અને માનિતા આ પફરબળોનો ફિકાસ થાય છે. ફશક્ષણ 

ફિકાસ માટે મૂળભૂત જરૂફરયાતો પૂરી પાડે છે, હ્રદયની ગુણિત્તા સારા વ્યફિત્િની ખાતરી કરિા 

માટે કે જ ેસમાજ,રાષ્ટ્ર  અને માનિતા અને સમગ્ર ફિશ્વ માટે હાંમેશાાં શૈક્ષફણક ધોરણથી વ્યફિત્િ 

ફિકફસત થયુાં છે. ફશક્ષણ વ્યફિગત ફસફદ્ધ માટે કામ કરતુાં નથી, પરાંતુ તેના હેતુને કલ્યાણ અને સિેા 

બધા માટે અફપચત છે.

 ફિનોબા ભાિે પુરુર્ો અને સ્ત્રીઓની સમાનતા ઇચ્છે છે.શૈક્ષફણક ફિચારો પર અભ્યાસ કયાચ 

પછી તેમનુાં પોતાનુાં સ્િપ્ન હતુાં કે મફહલાઓએ આગળ આિિુાં જોઈએ અને આચાયચ ફિનોબા ભાિેનુાં 

સમાજ જીિન આપણે જાણિુાં જોઈએ.ભગિાન માટે બધા સમાન છે.ભગિાન આાંતફરક અને બાહ્ય 

ફશક્ષણ લાિિા ફિશેના ફિચારોને ધ્યાનમાાં લતેા નથી. ફિફિધ લોકો િચ્ચેના ભેદભાિ બાળકના સમ્રગ 

ફિકાસ મજુબ,તેમ છતાાં તેમના ફિચારો સિોદય તત્િજ્ઞાન સમાનતા ગાાંધીજીના સિોદય દશચન પર 

આધાફરત હોિા જોઈએ.આધ્યાફત્મક અને શારીફરક ક્ષેતે્ર,આપણા પોતાના હેતુઓ તેઓ કોઈક રીતે 

ગાાંધીજીના મૂળભૂત ખ્યાલથી અલગ છે.

 જીિન આત્મજ્ઞાનની ફસફદ્ધ હોિી જોઇએ.ફશક્ષણે હાલમાાં ભારતીય શૈક્ષફણક દૃશ્ય 

ફિનોબાના સિોદય ફિલોસોિીએ આત્મફિશ્વાસ સાંપુણચ સાંતુલન કુશળતા જિેા ફિચારો આપ્યા 

છે.વ્યફિગત અને માનિ ફનમાચણ માટે ઉદ્યોગની ફસફદ્ધ તરિ સમાજના નેતા તરીકે ફશક્ષકે કલ્યાણ 

માટે કાયો કરિા જોઇએ ફિનોબા ભાિેએ પ્રાદેફશક યુફનિફસચટી પરના ફશક્ષણના લક્ષ્યો આપ્યા છે 

તે ખૂબ જ સુસાંગત છે.
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કરી શકે છે. તેને તે મુખ્ય કાયચ ગણતા હતા. ફિનોબાજીની અનોખી જીિન રફષ્ટ્ એમની પ્રત્યેક કૃફત બ્રહ્મરસમાાં 

તરબોળ! આત્માના ઊાં ડાણમાાં ડૂબકી મારીને પોતાની ફનરાળી પ્રફતભા, સમયક પ્રજ્ઞા અને અગાધ કરુણાપૂિચક 

એમણે સમાજજીિનના અનેક પ્રશ્રો પર આધ્યાફત્મક રફષ્ટ્એ ફચાંતન અન ેપ્રયોગ કયાચ. એ અનુભૂફતમાાંથી એમનુાં 

સાફહત્ય પ્રગટ થયુાં, આપણા રોજરેોજના વ્યિહારનુાં શોધન કરનારા પ્રફતફદન માટેનો એક ફિચાર,પ્રભુ પ્રાફિની 

અફભપ્સા જગાડનાર,હ્રદયની ગ્રાંફથઓ ખોલનારા,ઊાં ડાણ તથા ઊાં ચાઇનો સ્પશચ કરનારા આ સીધા સાદા,મધુર મોતી 

જાણે ચૈતન્યની ફચનગારી છે, જનેો પ્રત્યેક ઘૂાંટડો અમૃતપાન કરાિશે.બ્રાહ્મણ નરહરી ભાિે કે જ ે ગફણતના 

પ્રેમી,િૈજ્ઞાફનક સઝૂબૂઝિાળા તથા રસાયણશાસ્ત્રમાાં અફધક રૂફચ ધરાિતા હતા.એ સમયમાાં મોટા ભાગના રાંગો 

બહારના દેશોમાાંથી આયાત કરિા પડતા હતા. નરહફર ભાિે રાત-ફદિસ રાંગોની શોધના કાયચમાાં લાગેલા 

રહેતા.એમને બસ એક જ ધુન હતી કે ભારતને આ મામલે આત્મફનભચર બનાિિુાં જોઇએ. એમની પત્ની રુફમમણી 

બાઈ ફિદુર્ી મફહલા હતી.ઉદાર-ફચત્ત,આઠે પહોર ભફિ-ભાિમાાં ડૂબેલી રહેતી હતી.આની અસર તેમના દૈફનક કાયચ 

પર પણ પડતી હતી.મન ક્ાાંય બીજી તરિ રમતુાં રહેતુાં જથેી ક્ારકે શાકમાાં મીઠુાં  ઓછુાં  પડી જતુાં,તો કયારકે િધાર.ે 

ક્ારકે દાળના િઘારમાાં હીાંગ નાખિાનુાં ભૂલી જિાતુાં તો કયારકે િઘાર કયાચ િગર જ પીરસિામાાં આિતી.આખુાં ઘર 

ભફિ રસમાાં તરબોળ રહેતુાં હતુાં. આિા સાફત્િક િાતાિરણમાાં તેમનો ઉછેર થયો હતો.

ફિનોબા ભાિેને ઓછામાાં ઓછી બે મોટી ફહલચાલ માટે યાદ કરિામાાં આિે છે જ ેતેમને શરૂ કરી હતી અને 

પ્રેકટીસ કરી હતી.પ્રથમ, સિોદય બઘા માટે કલ્યાણ” ના ફસદ્ધાાંત,જ ે તેમણે ફહમાયત કરી અને તેને અમલમાાં 

મૂક્ો.જોકે તે મૂળ ગાાંઘીનો ફિચાર હતો,ફિનોબાએ તેનો વ્યાપ િધાયો.સિોદય માને છે કે વ્યફિનુાં ભલુાં એ બધાના 

સારા પર આધારીત છે અને તે બધાાં કામ ઉાંચા અથિા નીચા સમાન મલૂ્યના છે.સિોદય ચળિળ દ્વારા લોકોન ે

સ્થાફનક મુદ્દાઓને સિચસાંમફત અથિા નજીકના લોકોને સિચસાંમફતથી સમાધાન માટે  ફશફક્ષત કરીને, ગ્રામજનોને 

મયાચફદત સાંસાધનોના મહત્તમ ઉપયોગથી પ્રેકટીસ આપીને, અને પોતાના કાયો ચલાિિા માટે લોકોની ક્ષમતા 

ફિકાસમાાં િાળો આપ્યો હતો. ન્યુનતમ સરકારી ફનયાંત્રણ અને સહાય, આખર ેબધાના કલ્યાણ અને સમુેળ તરિ 

દોરી જાય છે.ફિનોબાએ મૂળભૂત ફશક્ષણના સારા મલૂ્ય,સારી ખેતી પદ્ધફતઓ અને હસ્તકલા ઉદ્યોગોના ફિસ્તરણ 

પર મૂક્ો છે.ફિનોબાનુાં બીજુાં  મોટુાં  યોગદાન ભુદાન યોજના”માાં સમાફિષ્ટ્ હતુાં.તે સમાજમાાં સમાન િાસ્તફિક 

પફરફસ્થફતઓમાાં સાંપફત્ત અન ેજીિનશૈલીની ફિશાળ અસમાનતાના તેમના ફનરીક્ષણથી ઉદ્ભવ્યુાં હતુાં.તેમનો ઉદે્દશ 

ફત્રગણીય િાફતાં લાિિાનો હતો લોકોના હ્રદયમાાં પફરિતચન,તેમના જીિનમાાં પફરિતચન અને તેણે પ્રેમ દ્વારા ત્રણેયન ે

પફરપૂણચ કરિા માટે પ્રયત્નશીલ પ્રયાસ કયો.

ફિનોબા ભાિે ભારતની રાજકીય ફિચારસરણી અને જાગૃત કરિા માટે ઘણા અન્ય નોાંધમાત્ર યોગદાન 

આપ્યા,જમે કે અફહાંસક અને શાાંફતપૂણચ વ્યૂહરચનાના ઉપયોગ દ્વારા લોકોની શફિને એકફત્રત કરિી,આધ્યાફત્મક 

ચેતના િધારિી,શાળાઓમાાં હસ્તકલા ફશક્ષણનો પ્રારાંભ કરિો,સસ્તી કૃફર્ નિીનતાઓની ફહમાયત કરિી,અન ે

પાણી પુરિઠો અને ફસાંચાઈ પ્રોજમેટનો ગ્રામીણ ફિસ્તારોમાાં અમલ કરિો. 

ફિનોબા ભાિેએ કહુ્યાં હતુ કે મેં ફશક્ષણમાાં યોગ-ઉદ્યોગ-સહયોગની િાત કરી છે.ગ્રામસફમફત સાથે બેસીન ે

અફધકારીઓ યોજના બનાિે તેિુાં થિુાં જોઇએ યુફનિફસચટીની પરીક્ષા પાસ કરનારને જ નોકરી મળે તેિુાં ન હોિુાં 

જોઇએ.જ ેકામ કરિાનુાં છે તેની પરીક્ષા લેિામાાં આિે-પછી તે વ્યફિ યુફનિફસચટીમાાં ભણી હોય કે ઘરમાાં.દાખલા 

તરીકે રલેિેમાાં માણસ જોઇએ છે તો તે માટે રલેિિેાળા પરીક્ષા લે.આમ કામ માટેની પરીક્ષા લેિામાાં આિે તો 

પફરફસ્થફત બદલાઇ જશે.
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અભ્યાસનંુ શીર્ષક

 અભ્યાસકે ફિનોબા ભાિેના સાફહત્યમાાંથી ગજુરાતી ભાર્ાના પુસ્તકો, અન્ય લેખકોએ લખેલા લેખો અન ે

ફિિેચનોમાાંથી રજૂ થયેલા શૈક્ષફણક ફિચારોને જાણિા માટે પ્રસ્તુત અભ્યાસ કયો હતો.ફિચારણાને અાંતે અભ્યાસકે 

પ્રસ્તુત અભ્યાસનુાં શીર્ચક આ મજુબ ફનચધાફરત કયુચ હતુાં.

વિનોબા ભાિેના શૈક્ષવિક વિચારોનો અભ્યાસ

હેતુઓ 

(૧) ફિનોબા ભાિેની જીિન ફિલસુિીનો અભ્યાસ કરિો.

(૨) ફિનોબા ભાિેની શૈક્ષફણક ફિલસુિીનો અભ્યાસ કરિો.

(૩) ફિનોબા ભાિેના મતે ફશક્ષણની સાંકલ્પના અને અભ્યાસિમ ફિશેના ફિચારો જાણિા.

(૪) ફિનોબા ભાિેના મતે ફશક્ષક ફિદ્યાથી સાંબાંધનો અભ્યાસ કરિો.

(૫) પ્રિતચમાન ફશક્ષણના સાંદભચમાાં ફિનોબા ભાિેની ફિલસુિીની પ્રસ્તુતતાનો અભ્યાસ કરિો.  

અભ્યાસના પ્રશ્નો

(૧) ફિનોબા ભાિેની જીિન ફિલસુિી સાંદભે કયા ફિચારો વ્યિ થયા છે?

(૨) ફિનોબા ભાિેની શૈક્ષફણક ફિલસુિી સાંદભે કયા ફિચારો વ્યિ થયા છે?

(૩) ફિનોબા ભાિેના મતે ફશક્ષણની સાંકલ્પના અને અભ્યાસિમ સાંદભે કયા ફિચારો વ્યિ  થયા છે?  

(૪) ફિનોબા ભાિેના મતે ફશક્ષક ફિદ્યાથી સાંબાંધ સાંદભે કયા ફિચારો વ્યિ થયા છે?

(૫) પ્રિતચમાન ફશક્ષણના સાંદભચમાાં ફિનોબા ભાિેની ફિલસુિીની પ્રસ્તુતતા સાંદભે કયા      

     ફિચારો વ્યિ થયા છે?                   

અભ્યાસનંુ ક્ષેત્ર

 ફશક્ષણના ક્ષેત્રમાાં અભ્યાસ કરિા માટે પસાંદગીના ક્ષેત્રો ઘણાાં બધા છે.પ્રસ્તુત અભ્યાસ ફિનોબા ભાિનેા 

પુસ્તકોમાાંથી ફનષ્પન્ન થતાાં શૈક્ષફણક ફિચારોનો અભ્યાસ કરી ફશક્ષણના સાંદભે અથચઘટનો તારિિાના હોિાથી 

પ્રસ્તુત અભ્યાસનુાં ક્ષેત્ર ‘શૈક્ષફણક તત્િજ્ઞાન  હતુાં.

સંશોધન પ્રકાર

પ્રસ્તુત અભ્યાસ ફિનોબા ભાિેના પુસ્તકોમાાંથી ફનષ્પન્ન થતાાં શૈક્ષફણક ફિચારોનો અભ્યાસ કરી ફશક્ષણના 

સાંદભે અથચઘટનો તારિિાના હોિાથી પ્રસ્તુત અભ્યાસ ‘ગુણાત્મક સાંશોધન  પ્રકારનો હતો.
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સંશોધન પદ્ધવત 

પ્રસ્તુત અભ્યાસ ફિનોબા ભાિેના પુસ્તકોમાાંથી ફનષ્પન્ન થતાાં શૈક્ષફણક ફિચારો તારિિા માટે હાથ ધરિામાાં 

આવ્યો હતો તેથી અભ્યાસકે ગુણાત્મક સાંશોધનથી ‘ફિર્યિસ્તુ ફિશ્લરે્ણ  પદ્ધફતનો ફિફનયોગ કયો હતો. 

વ્યાપવિશ્વ અને નમૂનો 

ફિનોબા ભાિેના સાફહત્યમાાં દસ ભાર્ાઓમાાં ૨૦૭ જટેલા પુસ્તકો સામેલ છે.તેમાાં બાંગાળી-૦૧,અાંગ્રજેી-

૩૨,ગજુરાતી-૧૭,ફહન્દી-૧૦૦,જમચન-૦૧,મલયાલમ-૦૧,મરાઠી-૪૪,તફમલ-૦૧,તેલુગુ-૦૭,કન્નડ-૦૩ એમ કુલ ૨૦૭ પુસ્તકો 

છે.પરાંતુ સમયની મયાચદાને કારણે વ્યાપફિશ્વમાાં સમાફિષ્ટ્ તમામ પુસ્તકોનો અભ્યાસ કરિાનુાં શક્ નહોતુાં.માટે 

ફિનોબા ભાિેની શૈક્ષફણક ફિલસુિી દશાચિતુાં સાફહત્ય તેમજ તેમના ફિશે અન્ય લેખકોએ લખેલ સાફહત્ય પ્રસ્તુત 

અભ્યાસનુાં વ્યાપફિશ્વ હતુાં. 

 અભ્યાસમાાં સહેતુક નમૂના પસાંદગીની પદ્ધફતથી નમૂનો પસાંદ કરિામાાં આવ્યો હતો.પ્રસ્તુત અભ્યાસમાાં 

ફિનોબા ભાિેના સાફહત્યમાાંથી ગજુરાતી ભાર્ાના પુસ્તકો, અન્ય લેખકોએ લખેલા લેખો અને ફિિેચનોનો નમનૂામાાં 

સમાિેશ કયો હતો.આ સાફહત્યનો આધાર તરીકે અને સ્િયાં કરલેા અભ્યાસનો આધાર લીધો હતો.

ઉપકરિ

પ્રસ્તુત અભ્યાસ ગુણાત્મક પ્રકારનો હતો.ગુણાત્મક અભ્યાસમાાં માફહતી એકત્રીકરણ માટે 

નોાંધ,અિલોકનપત્ર,નોાંધપત્રકો િગેર ેજિેા ઉપકરણો પસાંદ કરિામાાં આિે છે.પ્રસ્તુત અભ્યાસમાાં અભ્યાસક દ્વારા 

ફિનોબા ભાિેના પુસ્તકોમાાં રજુ થયેલા શૈક્ષફણક ફિચારો તારિિાના હોિાથી માફહતી એકત્રીકરણ માટે 

નોાંધપત્રકની રચના કરિામાાં આિી હતી.અભ્યાસકે નોાંધપત્રકમાાં નોાંધપત્રક નાંબર,પુસ્તકનુાં નામ,સાંદભચ પૃષ્ઠ,ફિચાર 

એકમ,ફિચારનો એકમનો ગજુરાતી ભાર્ામાાં  અનુિાદ,શૈક્ષફણક ફિચારસાંદભચ અને ચાિીરૂપ શબ્દ,ફનષ્પન્ન થતો 

શૈક્ષફણક ફિચાર િગેર ેફિગતોનો સમાિેશ કયો હતો.

ફિનોબા ભાિેના શૈક્ષફણક ફિચારો દશાચિતા દસ્તાિજેો,સાફહત્ય અને સાંશોધન લખેોનો ઉપયોગ ઉપકરણ 

તરીકે થયો હતો.

માવહતીનંુ એકત્રીકરિ

પ્રસ્તુત અભ્યાસમાાં ઉપકરણની રચનાનુાં જટેલુાં મહત્િ છે તેટલુાં જ મહત્િ માફહતી એકત્ર કરિા માટેની રીતનુાં 

પણ છે.પ્રસ્તુત અભ્યાસમાાં અભ્યાસકે નમૂનામાાં સમાફિષ્ટ્ પુસ્તકો  અન્ય લેખકોએ લખલેા લેખો અને ફિિેચનોનુાં 

અને િાચન કરી તેમાાંથી ફિનોબા ભાિેના શૈક્ષફણક ફિચારોને નોાંધપત્રકમાાં નોાંધ્યા હતા.અભ્યાસક દ્વારા ફિનોબા 

ભાિેના પુસ્તકો, અન્ય લેખકોએ લખેલા લેખો અને ફિિેચનોમાાંથી માફહતી એકફત્રત કરિાનુાં કાયચ કરલે હતુાં.   

માવહતીનંુ પુથક્કરિ

પ્રસ્તુત સાંશોધન અભ્યાસમાાં પ્રાિ માફહતીનુાં પૃથક્કરણ અને અથચઘટન રજૂ કરિાનો ઉપિમ સ્િીકારિામાાં 

આવ્યો છે.ફિનોબા ભાિેના નમૂનામાાં સમાફિષ્ટ્ પુસ્તકોમાાંથી પ્રાિ થયેલાાં નોાંધપત્રકો તથા દરકે શૈક્ષફણક ફિચાર 

સાંદભે પ્રાિ થયેલ માફહતીની રજૂઆત તથા અથચઘટન કરિામાાં આવ્યુાં હતુાં.
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માવહતીનંુ અથષઘટન

પ્રસ્તુત અભ્યાસમાાં પ્રાિ માફહતીનુાં પૃથક્કરણ કયાચ બાદ મળેલ માફહતીનુાં સરળ ભાર્ામાાં અથચઘટન કરિામાાં 

આવ્યુાં હતુાં.

અભ્યાસના તારિો

 ફિનોબા ભાિેના મતે ફશક્ષણના તાંત્ર ઉપર રાજ્યનો અફધકાર અને ફનયાંત્રણ ન હોિો જોઈએ.ફશક્ષણ 

સરકારથી  સ્િતાંત્ર હોિુાં જોઇએ.હા,ટેકફનકલ ફશક્ષણ અને ફિજ્ઞાનનુાં ફશક્ષણ સરકાર દ્વારા અપાય તો કોઈ િાાંધો 

નથી.ફિજ્ઞાનની શાખાનુાં ફશક્ષણ સરકાર ભલે આપે.પરાંતુ અન્ય સામાન્ય ફશક્ષણ,સાંસ્કારનુાં ફશક્ષણ,જનેે આપણ ે

પ્રાથફમક અને માધ્યફમક ફશક્ષણ કહીએ છીએ.તેમાાં સરકાર માત્ર આફથચક મદદ કર,ેજનેાથી મનુષ્યનુાં ચાફરત્ર્ય ઘડાય 

છે.તે ફશક્ષણ લોકોના હાથમાાં જ રહેિુાં જોઈએ.જાતજાતની સરકારો આિે,તેમને પોતાના મનિાિે તેિા ઢાાંચામાાં 

ફિદ્યાથીઓને ઢાળિાની સત્તા હરફગજ નહીાં હોિી જોઈએ.ફિજ્ઞાનના ફશક્ષણ માટે સરકાર ભલે વ્યિસ્થા કર.ેજો કે તે 

ફશક્ષણ પણ સરકાર જ ચલાિે,એિો ફિનોબા ભાિેનો આગ્રહ નથી.બલ્કે,તેમાાં પણ તે કહે છે કે જટેલુાં ફિજ્ઞાન 

ગામમાાં શીખિી શકાતુાં હોય છે,તેટલુાં ફિદ્યાથીને ગામમાાં જ મળી રહે એિી વ્યિસ્થા કરિી જોઈએ.અને તેમાાં સરકાર ે

પૂરપૂેરી મદદ કરિી જોઈએ.આ માટેનાાં કેટલાક સાધનો પણ ગામમાાં ઉપલબ્ધ હોિાાં જોઈએ.બે-ચાર ગામો િચ્ચ ેઆ 

માટેની એકાદ લબેોરટેરી,એકાદ સાંગ્રહાલય પણ હોય.આ સાંદભચમાાં સ્થાફનક જટેલુાં થઈ શકતુાં હોય તેટલુાં સ્થાફનક જ 

થિુાં જોઈએ.તે શહેરોમાાં કેફન્રત ન હોય.આજકાલ મિત અને િરજીયાત ફશક્ષણ આપિાની િાત બહુ ચાલે છે.તેમને 

આ ‘મિત  અને ‘િરજીયાત  શબ્દ જ પસાંદ નથી.ફશક્ષણ સાથે તેમનો મળે બેસતો નથી.ઘણીિાર તેઓ ફિનોદમાાં 

કહે છે કે તમે શુાં મિત ને િરજીયાત ફશક્ષણ આપિાના,તેની યોજના તો ભગિાન પહેલેથી કરી ચૂક્ા છે.ભગિાનની 

એિી યોજનાને આધાર ેજ મનુષ્ય આજ ેઊભો છે.ભગિાને અગાઉથી આટલુાં ન ફિચાયુુઁ હોય,તે સાંભિ જ નથી.જો 

આ માટે તેણે સરકારની િાટ જોઈ હોત,તો દુફનયા ક્ારનીય ખતમ થઈ ગઈ હોત.પરાંતુ ભગિાને પહેલેથી માણસના 

ફદમાગમાાં અક્કલ રાખી છે,  પેટમાાં ભૂખ રાખી છે અને હ્રદયમાાં સહુને માટે સહાનુભુફત રાખી છે.એટલે 

સહાનુભુફતિાળુાં હ્રદય,અક્કલિાળુાં ફદમાગ અને ભૂખિાળુાં પેટ-આ ત્રણેય સાધન જ્ઞાન-પ્રાફિ માટે માણસને જન્મથી 

જ મળેલાાં છે,અને સાથોસાથ આને લીધે જ્ઞાન મેળિિાની માણસને િરજ પડે છે.આ ભૂખનુાં ફદવ્ય દાન ભગિાન 

તરિથી મળ્યુ ન હોત,તો ગમે તેિો સાંઘ કે સરકાર તેને જ્ઞાન નહી આપી શકેત.આને હુાં  ‘િરજીયાત ફશક્ષણ  કહુાં  

છુાં .ભૂખ લાગતાાં જ માણસને કોદાળી લઈ ખતેર ેજિુાં પડે.ખેતરમાાં કામ કરતાાં તેને ફશક્ષણ મળિાનુાં શરૂ થઈ જાય 

છે,પેટમાાં ભૂખ ન હોત તો ખેતરમાાં કોણ જાત? અને કોલજેમાાંય કોણ જાત ?આિી રીતે પેટમાાં ભૂખ રાખીને જ્ઞાનની 

િરજીયાત તાલીમ,અફનિાયચ તાલીમ ભગિાન ેઆપી જ રાખી છે. 

 એિી જ રીતે તેમણે એિી યોજના બનાિી છે કે બાળકને માતાના ઉદરમાાંથી જન્મ મળે.માતા સાથે આિો 

ગાઢ નાતો છે,અને તેથી માતા જન્મથી જ શીખિતી આિી છે.તેને માટે કોઇને એક કોડીનો ખચચ થતો નથી.આને 

તેઓ મિત તાલીમની યોજના કહે છે. આિી રીતે િરજીયાત મિત તાલીમની યોજના પહેલથેી જ ભગિાને કરી રાખી 

છે.કરિાનુાં જ ેબાકી છે તે ગફણતમાાં શૂન્ય કહે છે,એિુાં શૂન્યિત છે,એમ જ સમજિુાં જોઇએ.જથેી આપણે ફશક્ષણદાતા 

છીએ,એમ કોઈ માનતુાં હોય,તો તેણે ફશક્ષણ મેળિિુાં હજી બાકી છે,એમ જ માનિુાં રહ્યુાં.

 િતચમાન ફશક્ષણ ફસસ્ટમની ખામીઓ - હાલમાાં ફશક્ષણ ક્ષેતે્ર બે રીતે ભૂલો કરિામાાં આિી રહી છે.પ્રથમ 

લાખો લોકો ફશક્ષણ મેળિતા નથી,અને બીજુાં ,જઓે તે પ્રાિ કર ે છે,તેઓ યોગ્ય પ્રકારનુાં ફશક્ષણ મેળિતા 

નથી.આમ,ફસ્થફત એ છે કે એક તરિ ફશક્ષણનો અભાિ છે,અને બીજી બાજુ ખરાબ ફશક્ષણ.િતચમાન ફશક્ષણ િિ 

બે ફિભાગો સાથે સાંબાંફધત છે-સ્મરણ શફિ અને દલીલો કરિાની ક્ષમતા.આ ફસિાય ઘણી અન્ય ફિભાગો પણ 

મહત્િપુણચ છે,પરાંતુ હાલનુાં ફશક્ષણ તેમના ફિકાસ તરિ કોઇ ધ્યાન આપતુ નથી.દેશની જરૂફરયાતોને ધ્યાનમાાં 
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લેતા,આ ફશક્ષણનો કોઇ િાયદો નથી.આ બાબતોની ફસ્થફત એિી છે કે છ િર્ચની ઉાંમરથેી શરૂ થતો છોકરો 

એકિીસ કે બાિીસ િર્ચની ઉાંમર સુધી અભ્યાસ કર ેછે અને આ પાંદર િર્ચ સુધી તે કોઈ કામ કે મજૂરી કરતો નથી.તે 

હિામાનની અફનયફમતતા જાણિામાાં અને કાાંઇ પણ કરિામાાં અસમથચ  છે,પછી તે કૃફર્,સુથારકામ,િણાટ અથિા 

રસોઈ હોય.તેન ેઆહારફિદ્યા ફિશેનુાં જ્ઞાન હોતુાં નથી.આમ તે વ્યિહાફરક જીિન માટેની કોઈ તૈયારી કયાચ ફિના 

શાળાની બહાર આિે છે.

 ફશક્ષણ પહેલાનુાં કાયચ - જનેુાં જીિન ઉપરના સ્િગચ અને આસપાસના કુદરતની દુફનયાથી છુટુાં  પડે છે તેના 

માટે કોઈ સાચો આનાંદ નથી.આનો અથચ એ છે કે ફશક્ષણ પહેલાનુાં કાયચ એ આપણા શહેરોમાાં િતચમાન મુલ્યોની અન ે

જીિનશૈલીને બદલિાની છે.આ કેિી રીતે થાય તે પ્રશ્ન છે તે તમારા અને મારા એકલા માટે નથી,પરાંતુ આખી 

માનિતા માટેનો પ્રશ્ર છે.

 ફશક્ષણ પરીક્ષણો - આત્મ ફનયાંત્રણ,ફનભચયતા અને ફિચારિાની સ્િતાંત્રતા,આ ફશક્ષણના ત્રણ પરીક્ષણો 

છે.િિ તે દેશ જ ફશફક્ષત છે જ્યાાં આ ત્રણ ગુણોની અફભવ્યફિ જોિા મળે છે.

છોકરાઓને શાળામાાં આજકાલ ફિફિધ પ્રકારની માફહતી શીખિિામાાં આિે છે.પરાંતુ સ્િતાંત્ર રીતે જ્ઞાન કેિી 

રીતે પ્રાિ કરિુાં તે શીખિિામાાં આિતુાં નથી.

ઘણા લોકો ફશક્ષણમાાં આત્મફનભચરતાના મહત્િ ફિશે સાંમત થાય છે.આત્મફનભચરતા, એ એક ખુબ જ ગહન 

અથચ છે.બાળકને કેટલીક હસ્તકલા,કેટલીક જાતે કુશળતા કે જનેા દ્વારા તે પોતાના શારીફરકશ્રમને સમથચન આપે તે 

શીખિિુાં જોઇએ.ત્યાાં ચોક્કસપણે શારીફરકશ્રમ હોિો જ જોઇએ,દરકેને તેના બેન્ડ્સનો ઉપયોગ કેિી રીતે કરિો તે 

શીખિુાં આિશ્યક છે.જો આખી િસ્તી કોઈ પ્રકારનો હાથિણાટ હાથ ધર ે છે,તો તે તમામ પ્રકારના લાભ 

આપશે.તેથી,ખૂબ જ ઓછામાાં ઓછુાં ,આત્મફનભચરતાનુાં આ પગલુાં શૈક્ષફણક વ્યિસ્થાનો એક ભાગ હોિો આિશ્યક 

છે.પરાંતુ હુાં  સમજી શકુાં  છુાં  તેમ આત્મફનભચરતા તેમાાં ઘણા િધાર ેછે. ફશક્ષણ એ ગુણિત્તાિાળુાં હોિુાં જોઇએ કે તે 

ફિદ્યાથીઓને બૌફદ્ધક આત્મફનભચરતાની તાલીમ આપશે અને તેમને સ્િતાંત્ર ફિચારકો બનાિશે.જો આ ભણતરનો 

મુખ્ય ઉદે્દશ બની જાય,તો શીખિાની સમગ્ર પ્રફકયામાાં પફરિતચન આિશે.હાલના શાળાના અભ્યાસિમમાાં ભાર્ાઓ 

અને ફિર્યોની ફિફિધતા સામેલ છે અને ફિદ્યાથીને એમ લાગે છે કે આ દરકેમાાં  તેને િર્ો સુધી  ફશક્ષકની સહાયની 

જરૂર છે.પરાંતુ ફિદ્યાથીને એટલુાં શીખિિુાં જોઈએ કે તે આગળ િધિામાાં અને પોતાને માટે જ્ઞાન મેળિિામાાં સક્ષમ 

છે.ફિશ્વમાાં અનાંત જ્ઞાન છે અને દરકેને તેની બાબતોના સાંચાલન માટે તેના કેટલાક મયાચફદત ભાગની જરૂર હોય 

છે.પરાંતુ આ જીિનજ્ઞાન કોઈપણ શાળામાાં હોઈ શકે છે તે ફિચારિુાં ભૂલ છે. જીિનજ્ઞાન જીિનમાાંથી જ મેળિી શકાય 

છે.

 મોટાભાગનાાં માતા-ફપતા તેમના છોકરાઓ માટે શાળા અભ્યાસિમ પૂણચ કરિા માટે ફચાંફતત હોય છે જથેી 

તેઓ સરળ જીિન જીિી શકે.જો કે ફશક્ષણની આ રીત ખોટી છે.ભણતરનુાં તેનુાં  પોતાનુાં ચુસ્ત મૂલ્ય છે.શીખિાનો 

ઉદે્દશ સ્િતાંત્રતા છે અને સ્િતાંત્રતા જનેે આપણે આત્મફનભચરતા કહીએ છીએ તેના માટેનો બીજો શબ્દ છે. 

  એક માણસ જનેી પાસે સાચુાં ભણતર છે તે ખરખેર સ્િતાંત્ર છે.આ આત્મફનભચરતાનો પ્રથમ અને ઓછામાાં 

ઓછો ભાગ એ કે શરીર ફશફક્ષત હોિુાં જોઇએ અને એક બીજુાં  અને ખબુ જ મહત્િપુણચ,તેનો એક ભાગ એ છે કે 

પોતાના માટે નિુાં જ જ્ઞાન મેળિિાની ક્ષમતા.સ્િતાંત્રતામાાં,ત્રીજુાં  આિશ્યક તત્િ છે.અને તે પણ ફશક્ષણનો એક ભાગ 

છે.સ્િતાંત્રતા માત્ર અન્ય લોકોની સ્િતાંત્રતા જ નહીાં પરાંતુ પોતાના સ્િભાિ અને આિેગની સ્િતાંત્રતા પણ સૂફચત કર ે

છે.સ્િસ્થતા,વ્રત અને સેિાનુાં ફશક્ષણમાાં તેનુાં સ્થાન છે,કારણકે તે આ જ રીતે સ્િતાંત્રતાનુાં આ ત્રીજુાં  પાત્ર શીખી શકાય 

છે.
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 જો કોઈ માણસ પોતાને માટે ફિચાર કરી શકતો નથી,તો તેનુાં મન ગુલામ બનેલુાં છે,ભાિનાઓ અન ે

ઇફન્રયોની ગુલામી પણ ખોટી છે,અને તેમના જૂલમને દૂર કરિા તે ફશક્ષણનો આિશ્યક ભાગ છે.

 બાળકોના ફશક્ષણ ફિશે ફિચારતી િખતે માતા-ફપતાએ ત્રણ ફસદ્ધાાંતો ધ્યાનમાાં રાખિા જોઈએ.જ્યાર ે

છોકરાઓને નોકરી મળી છે અને લગ્નની વ્યિસ્થા કરિામાાં આિી છે ત્યાર ેમાતાફપતાની િરજ પુરી થઈ નથી.તેઓ 

તેમના બાળકોને તેમના બધા પાડોશીઓ દ્વારા ખુશ,કુશળ અને આદર આપતા જોઇને તેમનો સાચો સાંતોર્ મેળિશે.

 ભૂતકાળમાાં તેમની પ્રચફલત ફિફિધ ફશક્ષણ “પદ્ધફતઓ” ની સરખામણીમાાં ઘણા લોકો આજકાલ મૂળભૂત 

ફશક્ષણને એક નિા પ્રકારની પદ્ધફત, અથિા ફશક્ષણની તકનીક તરીકે ફિચાર ેછે.આ એક ભૂલભરલેો દૃફષ્ટ્કોણ છે.હુાં  

ફસસ્ટમ પદ્ધફત અથિા ફશક્ષણની તકનીક તરીકે ફિચારુાં  છે. ફસસ્ટમ તમામ ફશક્ષણનો અાંત લાિી શકે છે.પફશ્ચમની 

ફશક્ષણ પદ્ધફતમાાં તે દોર્ છે કે તે હૃદયથી મહાન રખેાઓ શીખિા પર ખૂબ જ તણાિ આપે છે.આત્માની પફરપક્વતા 

માટે સાફહત્યના મહાન િકરાઓનુાં ફશક્ષણ એ એક આિશ્યક સહાય છે.આત્મ-ફનયાંત્રણ ફિનાની કુશળતા માણસન ે 

ફિનાશ તરિ દોરી જાય છે.ફશક્ષણના આ પાસાાં પર પુરતુ ધ્યાન આપ્યુાં નથી.

ફશક્ષણ માટેની અમારી યોજના ફશસ્ત માટેની યોજના છે તેનો મુખ્ય કમાન,તે આત્મભોગ નથી પરાંતુ

આત્મ ફનયાંત્રણ છે  જો આપણે ફશસ્ત અને સ્િયાં ફનયાંત્રણની ભાિના ફિયાત્મક કરિાના આ કાયચને આગળ

ધપાિિુાં હોય તો મૂળભૂત ફશક્ષણ આપિુાં જોઈએ જ્યાાં સધુી શક્ હોય ત્યાાં સધુી સ્ત્રીઓન ે અને આ કાયચ

માટે તાલીમ આપિી આિશ્યક છે. નાના બાળકોનુાં ફશક્ષણ સાંપૂણચપણે મફહલાઓના હાથમાાં હોિુાં જોઈએ

ઉપફનર્દ પ્રમાણે

ફશક્ષણ પ્રથમ માતા પાસેથી મળિુાં જોઈએ પછી ફપતા પાસેથી અને છેલ્લે ફશક્ષક પાસેથી મળિુાં

જોઈએ તે જ ફશક્ષણનો સાચો િમ છે તે ભારતમાાં ગ્રામીણ ફશક્ષણ ફિશે મખુ્યત્િ ેિાત કર ે છે.ફશક્ષણ હસ્તકલા 

આધાફરત છે.કામ અને ભણતર અલગ કરી શકાતા નથી.આને સાંકફલત ફશક્ષણ કહેિામાાં આિે છે.જ્ઞાનની બાધ્યતા

અને અનુસરણની ફહમાયત નથી વ્યિહાફરક અફભગમ સૂચિિામાાં આિે છે. જ્યાાં જ્ઞાનનો ઉપયોગ જીિનને 

સુધારિાના સાધન તરીકે કરિામાાં આિે છે.બૌફદ્ધક કાયચ  અને મજૂર કામ િચ્ચનેો ભેદ ફનરાશ કર ે છે.એકાંદર ે

વ્યફકતત્િ અને પાત્ર ફિકાસ પર ભાર મૂકિામાાં આિે છે. ખ્યાલ ખુલાસામાાં આધ્યફત્મકતા સમાજિાદ અને

અફહાંસાના બધા સમય ફમફશ્રત છે ફિકાસના મોડેલ ફિકાસ અથિા આધુફનકીકરણની ગફત કરતાાં

આત્મફનભચરતા અને જફૈિક ફિકાસને બળ આપતા હોિાનુાં લાગે છે  જીિન મૂલ્ય તરીકે ફશક્ષણ અમારી

િતચમાન િધારાની ફિશેર્તા એ આપણા બાળકોને ફશફક્ષત કરિાની રીતનો અિરોધ લાગે છે ફિદ્યાથીઓ

તેમના તમામ ફશક્ષણ િર્ો કોઈ કુશળતા મેળિિા માટે જે તે સ્થળે ફિતાિ ે છે તેને યોગ્ય ન કહી શકાય  તે

ફશક્ષણ પ્રત્યેની મારી શ્રદ્ધાને દૂર કરે છે મોટાભાગના ફિદ્યાથીઓ તેમની જાગૃફતના મોટાભાગનાાં કલાકો

જમેાાં અભ્યાસ કરે છે તેની પ્રિૃફત માટેના વ્યિહાફરક પ્રેરણાઓને ઓળખિા માટે તેમના તમામ શૈક્ષફણક િર્ો

સુધી સાંઘર્ચ કરે છે કેટલાક આગામી પરીક્ષા પર નજર રાખે છે કેટલાકને ટોચની યુફનિફસચટીમાાં પ્રિેશિાનો

લક્ષ્યાાંક લે છે કેટલાક ઉાંચા પગારની નોકરી માટે આિે છે કેટલાક આદરણીય પદિી માટે આપણુાં ફશક્ષણ 

મોટાભાગના જફટલ ફિશ્વની સિેા માટે થાય છે.જનેી તેમને પાસે કોઇ ચાિી નથી.

 એક સક્ષમતા તરીકે ફશક્ષણ ફશક્ષણ જમે કે આજે આપણી પાસે છે તે કોઈને ઉત્સાહજનક લાગતુાં

નથી તે હોિુાં જોઈએ હકીકતમાાં આ ઉદે્દશ્યને બૌફદ્ધક ફિકાસ કરતાાં િધુ મહત્િ આપિુાં જોઈએ નહીાં િધુ

ફશફક્ષત લોકો ઓછા સ્િાથી ઓછા ભ્રષ્ટ્ િધુ ફહાંમતિાન અથિા ઓછા ફહાંસક હોતા નથી તેઓ હોિા

જોઈએ.
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