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મહા�મા ગાધંી�ું િશ�ણદશ�ન

સારસ�ેંપ

મહા�મા ગાધંી (૧૮૬૯-૧૯૪૮) અ�હ�સાના ધમ��ચારક તર�ક� ઓળખાય છે. િવ�માં � �વો વસવાટ કર� છે તેમાં અ�હ�સાનો િસ�ાતં એ
મ��ુય�ું ખાસ લ�ણ છે. તેથી અ�હ�સાને એક શ�ૈ�ણક �ફલ�ફૂ� પણ કહ� શકાય છે. તે �વનનો પાયો છે. હાલના િશ�ણમાં આ
બાબતને ક���ના �થાને �કૂવાની જ�ર છે. ગાધંી�નાં િશ�ણદશ�નમાં બાળકના આ�યા��મક િવકાસ માટ�ના િશ�ણ, સામા�જક િવકાસ
માટ�ના િશ�ણ, �વની શોધ માટ�ના િશ�ણ, �વનના અ�ભુવો�ું માટ�ના િશ�ણ �વી પાયાની બાબતોને સાકંળવામાં આવી છે. �ૂંકમા,ં
ગાધંી��ું િશ�ણદશ�ન બાળકના સવા�ગી િવકાસ માટ�ની એક સ�ંણૂ� ���ટ છે.

��તાવના

ગાધંી�એ જણા��ું હ� ું ક� િશ�ણ �ારા બાળકના શર�ર, મન અને આ�મામાં રહ�લા સવ���ેઠ �શોને બહાર લાવી તેનો સવા�ગી િવકાસ
કર� શકાય છે. �ી અને ��ુુષ કોઈપણ �તના બધંન અને ભેદભાવ વગર િશ�ણ મેળવવાને હકદાર છે. િશ�ણ�ું કાય� બાળકમાં રહ�લી
��ુ�ુત શ��તઓનો િવકાસ કર� તેણે �ણૂ�તાની ક�ાએ લઇ જવા�ું છે. �ી મહાદ�વભાઇ દ�સાઈ આગળ �ય�ત કર�લ પોતાના િવચારોમાં
ગાધંી� કહ� છે ક� િશ�ણ �યાં �ધુી ઉપયોગી નથી �યાં �ધુી તે એક સારા નાગ�રક�ું િનમા�ણ ના કર� શક�, પછ� ભલેને તે છોકરો હોય ક�
છોકર�. િશ�ણ �ારા સારા નાગ�રકો� ું િનમા�ણ કર�ને રા��ને વ�ુ ને વ�ુ શ��તશાળ� બનાવી શકાય છે.

ગાધંી��ું િશ�ણદશ�ન નીચેના હ��ઓુને ક���માં રાખે છે –

આ�યા��મક િવકાસ માટ� િશ�ણ
સામા�જક િવકાસ માટ� િશ�ણ
�વશોધ માટ� િશ�ણ
�વન અ�ભુવો માટ� િશ�ણ
સવ�દય માટ� િશ�ણ
�યાવસાિયક િશ�ણ

ગાધંી� સાચા િશ�ણને આ ર�તે વણ�વે છે – “સા�ું િશ�ણ એ છે � બાળકોના બૌ��ક, આ�યા��મક અને ભૌિતક પાસાઓને ઉ�ક�ર�
પોતાની તરફ ખ�ચે છે.” એટલે ક� એ�ું િશ�ણ � બાળકોને �રૂા પાડવામાં આવતાં તમામ અ�ભુવો તેમના સવા�ગી િવકાસ – શાર��રક,
માનિસક, નૈિતક, સૌદય�લ�ી અને ધાિમ�ક �વા િવિવધ પાસાઓ, ને ક���માં રાખી કાય� કર�.

નૈિતક અને આ�યા��મક િવકાસ માટ� િશ�ણ

�ાન �પી પા� �ારા �તમાં ��ુ�ત તરફ લઇ જવા માટ� ગાધંી�એ નૈિતક અને આ�યા��મક િશ�ણ પર ભાર ��ૂો અને આ માટ�
�જુરાત િવ�ાપીઠ(૧૯૨૯)ની �થાપના તે એક ન�ધ પા� પગ�ું હ� ુ,ં  �માં સા�હ��યક તાલીમની સાથસેાથે વ�ૈાિનક સશંોધન,

ભાષાશા�ો, �યવસાયો, અ�ે�નો અ�યાસ, સ�ં�ૃત અને લ�લતકલાની તાલીમને પણ મહ�વ આપવામાં આવે છે. �ાન � ��ુ�ત માટ�
રચાયેલ છે તે સમાજને આ�યા��મક �વત�ંતા તરફ દોર� �ય છે. ગાધંી� કહ� છે, “ િશ�ણ એ આ�માની ��િૃત છે.” (ભા�ટયા, બી.
ક�. િશ�ણ ત�વ�ાન, �.ૃ૧૪)
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આ�યા��મક િવકાસ માટ� ગાધંી�એ અ�હ�સા (�નુ:અથ�ઘટન ‘�ેમ’ તર�ક�), �વ, લાગણીનો �વીકાર, �ાથના�ું િશ�ણ વગેર� બાબતો
પર ભાર ��ૂો છે. (�કુાલેલ, જોસેફ સી., ગાધંી��ું િશ�ણદશ�ન, �.ૃ ૬૦-૬૫)

િવકાસશીલ સમાજ અને લોકશાહ�ના િવકાસ માટ� િશ�ણ

ગાધંી�ના િશ�ણના હ��ઓુમાં બાળકોમાં િશ�ણ દરિમયાન સહા��ુિૂત, સેવા, �ેમ, ભાઈચારો, સમાનતા અને �વત�ંતા �વા �ણુો�ું
િસ�ચન કર� આદશ� નાગ�રક બનાવવાનાં હ��ઓુને ક���માં રાખવામાં આ�યા છે. ગાધંી� કહ� છે, “ �ય��તગત અને રા�� ક�યાણ
એકબી�ના �રૂક છે. તેથી તેમનામાં વ�નુે વ�ુ લોકશાહ� નાગ�રક�વનાં �ણુો િવકસાવવા જોઈએ. �થી એક રા��ના િનમા�ણ અને
િવકાસમાં તેઓ ભાગીદાર બને.”

સામા�જકતા અને સવ�દયનાં િવકાસ માટ� ગાધંી� કહ� છે ક� િશ�ણ દ�શની જ��રયાતોને �રૂ� કરનર હો�ું જોઈએ. દ�શ અને દ�શની
જ��રયાતોથી પ�ર�ચત હોવાથી ગાધંી� મફત અને હ�તકળા ક����ત િશ�ણની �હમાયત કર� છે. કારણ ક� ભારતના ગામડાઓનાં ગર�બ
લોકો િશ�ણ માટ� નાણા �કૂવી શક� તેમ નથી. માટ� તેમના માટ� હ�તકલાનાં િશ�ણ �ારા રો�રોટ� મેળવવાની તક ઊભી કર� શક� તેવા
િશ�ણને મહ�વ�ું વધાર� છે. આથી ગાધંી�ની સામા�જક �ફલ�ફુ� ‘સવ�દય’  તર�ક� પણ ઓળખાય છે. �માં �ય��તગ િવકાસ �ારા
સવ�ના િવકાસની બાબતને �ાધા�ય આપવામાં આ��ું છે અને �િત, પથં, �ાિત અને રા���યતાના ભેદભાવ િવનાના સવા�ગી િવકાસનો
�યેય રાખવામાં આવલે છે. સવ�દય �ારા સામા�જક અિન�ટો� ું રાજક�ય, આિથ�ક સામા�જક ર�તે િવક���ીકરણ કરવાની જ�ર છે. આ
ઉ�ે�યોને હાસંલ કરવા ગાધંી�એ � િશ�ણ યોજના ર�ુ કર� તેણે ‘નઈ તાલીમ’ નામ આપવામાં આ��ું �ણે દ�શમાં એક નવા સમાજની
રચના કરવાની માગ ઊભી કર�. આ યોજના �તગ�ત રા���ય નવ�વનના િવિવધ િવભાગોની જ��રયાતોને પ�ર�ણૂ� કર� રા���ય
તેમજ �તરરા���ય બાબતોમાં ક�યાણ અથ� માગ�દશ�ન આપવાની બાબત ક���માં રાખવામાં આવી.  આમ,  ગાધંી�ની િશ�ણની
�ફલ�ફુ� માનવતાવાદ પર આધા�રત છે એમ કહ� શકાય.

�વશોધ માટ� િશ�ણ

�વશોધને �પ�ટ ર�તે મહ�વ આપતા ગાધંી� જણાવે છે, “�ું �ય��તગત �વત�ંતાની કદર ક�ંુ �,ં પરં� ુ તમે એ ન �લૂશો ક� માણસ
અિનવાય�પણે સમાજમાથંી આવે છે અને સમાજની જ��રયાતો અને �ગિત માટ� તેણે પોતાના �ય��ત�વને સ�ં�ુલત કરતા શીખીને
પોતાની �તને ઉપર લાવવી જોઈએ.”

કોલેજના િવ�ાથ�ઓને સબંોધતા તેઓ કહ� છે,  “જો તમા�ંુ િશ�ણ �વનને લગ� ું હોય તો તેની �ગુધં જ�ર તેની આસપાસના
�વુાનોમાં �સરાવી જોઈએ. તમાર� તમારા સમયનો થોડો ભાગ તમાર� આસપાસ રહ�તા લોકોની સેવા કરવામાં ખચ�વો જોઈએ. માટ�
તમાર� પાવડા, ઝા�ું અને ટોપલો લઇ તૈયાર થઇ જ�ું જોઈએ. આ પિવ� જ�યાના �વિેછક સફાઈ કામદાર બન�ું જોઈએ. તે જ તમારા
િશ�ણનો સૌથી �ક�મતી ભાગ હશ,ે ન�હ� ક� સા�હ��યક ��ુતકોને ગોખવા.”

િવવકેાનદંની �મ ગાધંી� પણ ચા�ર�ય િનમા�ણ અને માનવ કૌશ�યોને એક સમાન મહ�વ આપે છે. (શમા�, ડૉ. આર. ક�., િશ�ણની
�ફલ�ફુ� અને સમાજશા�, નવી�દ�હ�, �રુ�ત �કાશન)

�વન અ�ભુવો માટ� િશ�ણ

�વન અ�ભુવોના િશ�ણ માટ� ગાધંી� પાયાના િશ�ણ અને �યાવસાિયક િશ�ણને �ાધા�ય આપે છે. િશ�ણ મેળ�યા બાદ બાળક
પોતાની �તને �વિનભ�ર બનાવી શક� તે માટ� ગાધંી� નીચેની બાબતોને �યાનમાં લે છે –

પાયા�ું િશ�ણ

સવ�દય સમાજના બાળકોની જ��રયાતોને �રૂ� કરવા ગાધંી� કાય� િશ�ણ અને મા�ભૃાષા �ારા િશ�ણને મહ�વ આપે છે. �ાથિમક
અને મા�યિમક ક�ાએ પાયા�ું િશ�ણ નીચે �જુબના િસ�ાતંો પર ક����ત છે –

�થમ સાત વષ� માટ� મફત અને ફર�યાત િશ�ણ
મા�ભૃાષા �ારા િશ�ણ
આ સમયગાળા દરિમયાન બાળકને તેના વાતાવરણને અ��ુપ હ�તકળાની તાલીમ માટ� િવિવધ ��િૃ�ઓ�ું આયોજન કર�ુ.ં
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સમવાયી િશ�ણ

દ�શમાં શાતં સામા�જક �ાિંત લાવતા પાયાના િશ�ણની વાત કરતા ગાધંી� કહ� છે, “આનાં �ારા સામા�જક �ુષણોથી ઘરેાયેલ સમાજમાં
શહ�ર અને ગામડા તથા િવિવધ �િત વ�ચેના વૈમન�યમાં ઘટાડો થશે અને નવા સબંધંો િવકસાવવામાં મદદ�પ થશે....”

કાય�િશ�ણ �ારા ગાધંી� કહ � છે, “બાળકના શર�ર, મન અને આ�માના આ�માનો સવા�ગી િવકાસકાય� િશ�ણ �ારા થાય છે. તેના �ારા
ઈિતહાસ, �ગૂોળ ગ�ણત �વા િવષયોને કાય�િશ�ણ સાથે સાકંળ� સમવાયી િશ�ણ �ારા બાળકમાં રહ�લી શ��તઓને બાહર લાવવાની
છે.  કાય�િશ�ણમાં કાતં� ુ,ં  �થુાર�કામ,  ખેતી,  બાગાયત �વા િવિવધ �ામીણ કૌશ�યોને મહ�વના ગણા�યા છે.  �ય��તગત અને
સામા�જક જ��રયાતો આધા�રત,  �થાિનક જ��રયાતો આધા�રત,  �થાિનક પ�ર��થિત આધા�રત,  બાળકના રસ,  �ુ�ચ અને વલણ
આધા�રત,  �બનખચા�ળ અને સાદગી આધા�રત અને બાળકોના સવા�ગી િવકાસ આધા�રત કાય�િશ�ણ મનોવૈ�ાિનક િસ�ાતંો પર
આધા�રત પણ હ� ુ.ં પોતાના �વનિનવા�હ માટ�ના િશ�ણના �હમાયતી ગાધંી� િશ�ણના મા�યમ તર�ક� તો મા�ભૃાષાને મહ�વની ગણે
છે. ગાધંી�ને મન મા�ભૃાષા એ માતાનાં ધાવણ સમાન છે, � બાળક�ું �વનપોષણ કર� છે. જડ સમયપ�ક િવનાના િશ�ણ �ારા
િશ�ણનો ભાર ઘટાડવાની વાત ગાધંી� કહ� છે.

�યાવસાિયક િશ�ણ

ગાધંી� એ ભારતની બેરોજગાર�ને �યાનમાં રાખીને �યાવસાિયક િશ�ણ મહ�વ આ��ું છે. તેઓ કહ� છે, “ચૌદ વષ�ની ઉમર� પોતા�ું
�ાથિમક િશ�ણ �ણૂ� કયા� બાદ દર�ક બાળક પોતાના ઘર માટ� એક કમાઉ એકમ બની રહ�વો જોઈએ... � આગળ જતાં તેમની હ�ન
ભાવનાને ઘટાડ� છે. અને આથી જ િશ�ણ દર�કને રો� મેળવવામાં મદદ કરનાર બની રહ�� ું જોઈએ �થી બેરોજગાર�ની મા�ામાં ઘટાડો
કર� શકાય.” (સ�યનો અવાજ – ભાગ ૬)

આમ, કહ�એ તો ગાધંી��ું િશ�ણદશ�ન એ મા� બાળકના સવા�ગી િવકાસને જ ક���માં રાખ� ું નહો� ું પરં� ુ તેને મેળ�યા બાદ તેને
પોતાને �વિનભ�ર બની પોતા� ુ ં અને પોતાના પ�રવારના ભરણપોષણમાં સહાયક બનવા માટ� સ�મ બનાવનાર છે.  બાળકમાં
આ�મિવ�ાસ અને આ�માસ�માનની ભાવનાનો િવકાસ કરનાર છે. � આજના સા�ંત સમયમાં �બૂ જ જ�ર� �રુવાર થાય તેમ છે
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