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 આપણે આપણા જીવન દરશિયાન િીખવાની િોટાિાાં િોટી અને ખબુજ અગત્યની જો કોઈં કળા હોય તો તે જીવન જીવવાની 
કળા છે. કેિ કે આ કળા જેણે હસ્તગત નથી કરી, તેને બીજી કોઈપણ કળા કાિિાાં નથી આવતી. હાંિેિા યાદ રાખીએ જીવન જીવવુાં એ 
પણ એક કળા છે. આ કળા જેણે હસ્તગત કરી છે. એવી વ્યક્તત ગિે તેવી પરરક્સ્થશતિાાં/મશુ્કેલીિાાં પણ રહિંિત હારતી નથી, તે દુ:ખદાયક 
પરરક્સ્થશતિાાં પણ અડગ રહી િકે છે, ખિુ રહી િકે છે. એ જ તો આ જીવન કલાની ખબૂી છે. 

“ સાંતાન સાથે ઘર્ષણ થવુાં અસાિાન્ય નથી , 

 પરાંત ુિાાં- બાપ એને પરરપકવતાથી સાંભાળી કે ઉકેલી, ન િકે તો તે અસાિાન્ય છે “ ડો – હાંસલ  

 જીવન ઘડતર િહત્વનુાં પ્રદાન કરનાર અગત્યના ઘણા પરરબળો છે. આ બઘા પરરબળો શવઘેયાત્િક કે શનરે્ધાત્િક ભાગ ભજવે 
છે. આપણે શવિાળ દ્રષ્ટટએ આવાાં પરરબળોિાાં સ ાંસ્કાર, પયાષવરણ કે પરરવેિ, કિષ, કેળવણી, અનભુશૂત અને જીવનના ધ્યેયની ગણના 
કરી િકીએ છે. 

 સોકે્રટીસે એક વખત પોતાના શવદ્યાથીઓને પ્રશ્ન પછૂયો : તિારુાં જીવનધ્યેય શુાં છે ? એક શવદ્યાથીએ કહ્ુાં કે તે કાયદાિાસ્ત્રી 
બનવા િાાંગે છે, વાલી બીજાએ કહ્ુાં કે તે ડોતટર બનવા િાાંગે છે વગેર......... એવાિાાં એક શવદ્યાથી ઉભો થયો અને કહ્ુાં કે તે ‘િાનવ‘ 
બનવા િાાંગે છે. આ સાંભાળીને સોકે્રટીસના આનાંદનો પાર ન રહ્યો. વાસ્તશવક રીતે તો આપણે બધાએ પ્રથિ િાનવ બનવુાં જોઇએ અને 
પછી વકીલ, ડોકટર એન્ન્જશનયર વગેરે... તો જ અન્ય સિાજ તેિજ િનટુયો પર ભાવાત્િક અસર પડિે. એટલે જ સ્વાિી શવવેકાનાંદ 
“િાનવ બનાવો” ની કેળવણી ઝાંખતા હતા 

 આજના પ્રવતષિાન સિયિાાં શિક્ષણએ એક ધન પ્રાન્તતનો ગોરખઘાંઘો બની ગયો છે. શિક્ષણ એ આજના સિયિાાં શવદ્યાથી, 
વાલી અને સિાજ િાટે એક આવક પ્રાતતીં ધ્યેય બની રહ્ુાં છે. શિક્ષણ િેળવી આજનો િાનવી ડોતટર, એન્ન્જશનયર, વકીલ બની રહ્યા 
છે પરાંત ુ તેિનાિાાંથી  “િાનવ“ ભાવના િરી પરવારી રહી છે. આજે શિક્ષણ િેળવી સાહબે બની બેસનાર િાનવીિાાં પે્રિભાવના, 
લાગણી, ભ્રાતભૃાવ, રાટરપે્રિ, દયા, કરુણા જેવા િાનવ મલૂ્યોનો નાિ થયો છે અને આજનો શવદ્યાથી અને સિાજ પણ શિક્ષણને  એક 
આવક પ્રાન્તતના સાધન તરીકે જોઈ રહ્યો છે, નહી કે જીવન ઘડતર તરીકે, તેના પરરણાિે આજના સિાજિાાં ભણેલ - ગણેલ યવુાનો 
પણ શિક્ષણ િેળવીને જીવન ઘડતર કરી િક્યા નથી  અને  ચોરી , લુાંટફાટ,  હતાિા અને આત્િહત્યા જેવા દુટકૃત્યોરૂપી અજગરના 
ભરડાિાાં ફસાતો જાય છે. 

 કેળવણીએ દરેક યગુની જરૂરીયાત છે એ શન:સાંદેહ છે પરાંત ુઆજનુાં શિક્ષણએ જીવન ઘડતરરૂપી બની રહવેાની જગ્યાએ અશનટટ 
સાધનોથી લખલટૂ ધન કિાવવાના ધ્યેયવાળા કારકુનો, વ્યવસાશયકો, ઈજનેરો, ડોકટરો પેદા કરવાવાળાં બની ગયુાં છે ખરેખર તો 
શિક્ષણનો િીખ્ય હતે ુ“અણઘડ પથ્થરિાાંથી િાનવને શે્રટઠતિ જીવન ઘડતર કરવાનો છે” 

 પરાંત ુઆજના યગુિાાં શિક્ષણ સાિેની એક િોટી ફરરયાદ એ છે કે તે િાત્રને િાત્ર યાદિક્તતની પરીક્ષા કરે છે જીવન જીવવા 
િાટેનુાં વાસ્તશવક પ્રશિક્ષણ આપી િકત ુનથી અને બાળક તથા યવુાનોના જીવન ઘડતરનો પ્રશ્ન સિાજિાાં ખબુ જ શવકરાળ સ્વરૂપ 
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ઘારણ કરતો જાય છે . જેના પરરણાિે  આજે દેિિાાં શિક્ષક્ષત યવુાનો રોજગારી િાટે, અનાિત િાટે, નોકરી િાટે, રોડ ઉપર ઉતારી 
રહિંસક આંદોલન કરતાાં જોવા િળી રહ્યા છે. 

સિયના શવશવધ તાાંતણે એ સ્વીકૃત થયુાં છે કે આશથિક શવકાસનુાં સબળ િાધ્યિ કેળવણી છે. કેળવણી અને આશથિક શવકાસ આ બને્ન 
િાનવીના વતષનિાાં પરરવતષન તેિજ સિાજને યોગ્ય પ્રગતી સાથે સાંકળાયેલા છે. 

કોઠારી કશિિન  પણ પોતાના અહવેાલિાાં શિક્ષાને આશથિક ઉત્પાદકતા સાથે જોડવાની વાત કરી છે. 

ગાાંધીજીએ પણ બશુનયાદી શિક્ષણિાાં સ્વાવલાંબન તેિજ ઉદ્યોગ સાથે અનબુ ાંધ સાધવાની વાત કરી શિક્ષાને આશથિકતા સાથે સાંકલન કરી 
છે 

 આશથિક શવકાસિાાં કેળવણી ઉપયોગી નીવડે છે આપણે વતષિાન શિક્ષણ પ્રણાલીિાાં આ બાબતો ધ્યાનિાાં રાખી વ્યવસાશયક 
અભ્યાસો દાખલ કરવાિાાં આવ્યા છે. પરાંત ુ કેળવણી ક્ષેતે્ર દાખલ કરવાિાાં આવેલા અભ્યાસો પ્રત્યે અરુક્ષચ, અભ્યાસો દ્વારા યોગ્ય 
વળતરનો અભાવ, િારીરરક શ્રિ આધારરત વ્યસાશયક શિક્ષણ પ્રત્યેની સગૂ, િાળા – કોલેજિાાં પરાંપરાગત રીતે તેિજ ઉદારિતવાદી 
અભ્યાસક્રિો, નોકરી અપાવતા અભ્યાસોિાાં જ રસ, વગેરેને કરને આજના શિક્ષણિાાં ભટટાચાર, અનીશત, ગેરરીશત ખબુ ફૂલ્યાફાલ્યા છે. 

 સાિાન્ય રીતે વતષિાન શિક્ષણ િેકોલોના લક્ષ્ય આધારીય િાત્ર તલાકો ઉત્પન્ન કરે છે, નોકરીયાતો ઉત્પન્ન કરે છે. પરાંત ુ
વાસ્તશવક રીતે દરેકને કલાકષની નોકરી િળવી કે આપવી મશુ્કેલ છે. દરેકને નોકરીયાત બનાવવો મશુ્કેલ નરહ અસાંભવ છે. ત્યારે તે 
દેિની જરૂરીયાત અનસુાર બહારથી શવદેિી કાંપનીઓને શનિાંત્રણ આપવાની ફરજ પડે છે આવનાર કાંપની જો િોર્ણને સ્થાન આપે તો 
ભતૂકાળની જેિ જ દેિિાાં ગલુાિી વ્યાપે અને અરાજકતા ફેલાય તે સ્વાભાશવક છે. રોજગારી િાટે ,નોકરી િાટે, અનાિત િાટેના 
આંદોલનોિાાં યવુાનોનો ભવ્ય રોલ જે આપણે જીઓએ છીએ ત્યારે આપણે ચેતી જવુાં જોઈએ અને આપણે આપની વતષિાન શિક્ષણ 
પ્રણાલીને ગાાંઘી ક્ષચિંઘ્યા િાગે આગળ ઝાંપલાવવુાં જોઈએ. વતષિાન પ્રણાલી જે િાત્રને િાત્ર બેકારો ઉત્પન્ન કરતી હોય તો તે રદવસ દુર 
નથી કે દેિિાાં સાિાજજક દ્રોહ ઉભો ન થાય. અગિચેતીથી સાવધાન બની આપણે ગાાંઘીજી દ્વરા અપાયેલ શિક્ષણ પદ્ધશત ઉદ્યોગ દ્વારા 
શિક્ષાને અિલી બનાવીએ. 

 ગાાંધીજીએ કહ્ુાં છે કે ઉદ્યોગ દ્વરા શિક્ષણની ભારત દેિિાાં અશત આવશ્યકતા છે ઉદ્યોગ દ્વારા શિક્ષણ એટલે શિક્ષણિાાં ઉદ્યોગ 
નરહ પરાંત ુઉદ્યોગ દ્વારા ગક્ષણત, શવજ્ઞાન, સિાજ, પયાષવરણ, ઈશતહાસ વગેરે શવિેનુાં જ્ઞાન આપીએ જેણે બશુનયાદી િાળાિાાં    “ સિવાય 
શિક્ષણ “ નાિ અપાયેલુાં  છે સિવાય એટલે અનબુ ાંધ – અહી ઉદ્યોગ અને શિક્ષણ બાંનેને જોડીને શિક્ષણકાયષ કરવાનુાં હોય છે. 

 ગાાંઘીજી ખાદી બનાવવાના ઉદ્યોગ દ્વરા શિક્ષણનુાં દ્રટટાાંત આપતા જણાવે છે કે કપાસની વાવણી થાય ત્યારે બાળકને જિીન, 
જિીનનો પ્રકાર શવિેનુાં જ્ઞાન આપીએ, તેિજ કપાસ ક્યાાંથી આવ્યો, કપાસિાાંથી શુાં – શુાં બને, તે જણાવી ઈશતહાસ પણ િીખવી િકાય 
છે, શનિંદાિણ દરશિયાન શવજ્ઞાન પણ િીખવી િકાય છે, કીટકો આવે ત્યારે ઉત્ક્રાાંશતવાળ િીખવી િકાય છે, ખેતરિાાં વાવેતર દરશિયાન 
ખેતરના ક્ષેત્રફળ િાપ કરતાાં િીકવી તેના દ્વારા ગક્ષણત િીખવી િકાય છે, કાિિાાં થતાાં ખચષના રહસાબને આધારે નફો – ખોટ તેિજ 
વ્યાજ વગેરે જેવી ગાક્ષણશતક પ્રરક્રયાઓ િીખવી િકાય. પીંઝવુાં, કપડાનો રાંગ, તેિાાં શવશવધતા, વણાટકાિ વગેરેને આધારે આયોજન 
તેિજ અથષિાસ્ત્ર િીખવી િકાય. ઉપરાાંત આવા ઉદ્યોગ દ્વારા બાળકનુાં સવાાંગી શિક્ષણ સાંભવ બને જેિકે બાળકને િારીરરક શિક્ષણ, 
પરરશ્રિનુાં િહત્વ સિજાય છે. આિ ઉદ્યોગ સાથે શવર્યતા જ્ઞાનને જીદોને શિક્ષાની વાત ગાાંઘીજીએ કરી છે. 

ઉદ્યોગ દ્વરા શિક્ષણના ફાયદા :- 
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- ઉદ્યોગ દ્વારા શિક્ષાને પ્રવશૃિ દ્વારા શિક્ષણ અને પ્રોજેકટ પદ્ધશતને પોતાનાિાાં સિાવી લે છે, એટલે કે આ શિક્ષણ પદ્ધશતિાાં 
અન્ય િહત્વપણૂષ શિક્ષણ પદ્ધશતઓ આવરાયેલી છે જે તેની આગવી શવિેર્તાઓ છે. 

- આં પદ્ધશતથી સાિાજજક બેકારીના પ્રશ્નિાાં રાહત રહ ેછે એટલે કે સિાજ અખાંડ રહ ેછે  

- બાળકિાાં શ્રિનાાં િહત્વનો શવચાર ગાઢ તેિજ પે્રતટીકલી બને છે. 

- શવર્ય શિક્ષણ રસયતુત તેિજ સરળ બને છે  

ઉદ્યોગ દ્વારા શિક્ષણએ ભારતીય સિાજ િાટેની શવશિટટ જરૂરીયાત છે જો શિક્ષણનુાં િાધ્યિ ઉદ્યોગ બને તો બેકારી તેિજ શિક્ષણના 
ખચષને સરળતાથી કાબ ુકરી િકાિે. ભારત િાટે આ પદ્ધશત આવતી પેઢીના શિક્ષણ િાટેની ઉતિ પદ્ધશત છે. 
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