
© IJCIRAS | ISSN (O) - 2581-5334 

October 2020 | Vol. 3 Issue. 5 

 

IJCIRAS1661                                                                     WWW.IJCIRAS.COM                                                    14 

 

શિક્ષણ દ્વારા સ્વાવલબંન 
Vinit R Singhaniya 

Dr. Babasaheb Ambedkar Open University, Ahmedabad 

 

 "મેં મારી રચનાકાર્ય કરવાની િક્તિ શવષેની સઘળી પ્રશિષ્ઠા ગમુાવી બેસવાનુ ંજોખમ  વહોરીને પણ કહવેાની હામધરી 
છે કે, કેળવણી સ્વાવલબંી હોવી જોઈએ. . . એ સ્વાવલબંી થાર્ એને એની સફળિાથી કસોટી ગણુ.ં" – ગાધંીજી, ઑગસ્ટ ૧૯૫૦ 

 અત્ર્ાર સધુી આ છોકરાઓંના ંમગજમા ંઆ બધી માહહિી ઠાસંી ઠાસંીને ભરવાનો પ્રર્ત્ન  કર્ો છે, ને એમના મગજ જાગ્રિ 
થાર્ ને એનો શવકાસ કેમ થાર્ એનો શવચાર કદી કર્ો જ નથી. હવે આપણે 'રૂક જાઓ' નો પોકાર કરીએ અને િારીહરક કામ દ્વારા 
બાળકને ર્ોગ્ર્ કેળવણી આપવા પર આપણી બધી િક્તિ વાપરીએ. િાહરરીક કામ એ શ્રમ પ્રવશૃિ ન હોર્, પણ બૌદ્ધિક શિક્ષણનુ ંમખુ્ર્ 
સાધન હોર્." "એ પણ હુ ંસમજી િકંુ છ.ં પણ એમાથંી શનિાળનુ ંબધુ ંશનકળવુ ંજોઈએ એ િરિ િામાટે?" 

"એથી આ િારીહરક કામ કેટલુ ંકીમિી છે એની ખરી કદર થિે. બાળક ચૌદ વરસની ઉંમરે, એટલે કે સાિ વરસનુ ંભણિર કર્ાય પછી, 
શનિાળ છોડીને જાર્ ત્ર્ારે િેનામા ંકંઈક કમાવવાની કળા આવેલી હોવી જોઈએ. અત્ર્ારે પણ ગરીબ લોકોના ંબાળકો એમના ંમાબાપને 
મદદ કરે છે - એમના ંમનમા ંલાગણી એ હોર્ છે કે, હુ ંજો માબાપની જોડાજોડ કામ નહહ કરંુ િો માબાપ ખાસે શુ ંઅને મને ખવડાવિે 
શુ ં? એ જ એક કેળવણી છે. એ જ પ્રમાણે િાળા સાિ વષયની ઉંમરે બાળકને પોિાને હવાલે લે ને િેને કમાત ુ ંબનાવી માબાપને પાછ ં
આપે. આમ િમે કેળવણી આપવાની સાથે સાથે બેકારીના મળૂ પર ઘા કરો છો. િમારે છોકરાઓને એક ર્ા બીજા ધધંાની િાલીમ 
આપવી જ રહી. આ ખાસ ઉદ્યોગની આસપાસ એના ંમગજ, િરીર, અક્ષર, કલાવશૃિ વગેરેની કેળવણી ગોઠવિો િો જે કારીગરી એ 
િીખિે િેમા ંશનષ્ણાિ થિે." 

"પણ ધારો કે એક છોકરો ખાદી બનાવવાની કળા ને િાળામા ંિીખવા માડેં છે. િો આપ એમ માનો છો કે એને એ કળામા ંશનષ્ણાિ 
થિા ંપરૂા ંસાિ વરસ લાગિે?" 

"હા. જો એ ર્ાશંિક રીિે ન િીખે િો સાિ વરસ લાગવા ંજ જોઈએ. આપણે ઇશિહાસના અભ્ર્ાસને માટે કે ભાષાઓના અભ્ર્ાસને માટે 
વરસો િા સારુ આપીએ છીએ? અત્ર્ાર સધુી આ જે શવષર્ોને કૃશિમ મહિવ અપાયુ ંછે એના કરિા ંઆ ઉદ્યોગોનુ ંમહત્ત્વ કંઈ ઓછ ંછે 
શુ?ં" 

"પણ આપ િો મખુ્ર્ત્વે કાિંણ પીંજણનો શવચાર કરો છો, એટલે આપ આ શનિાળોને વણાટિાળાઓ બનાવવા માગો છો એમ જ લાગે 
છે. કોઈ બાળકને વણાટ પ્રત્રે્ વલણ ન હોર્ ને બીજી કોઈ ચીજ માટે હોર્ િો?" "બરાબર છે. િો આપણે એને કંઈ બીજો ઉદ્યોગ 
િીખવીશુ.ં પણ િમારે એટલુ ંજાણવુ ંજોઈએ કે, એક શનિાળ ઘણા ંઉદ્યોગો નહીં િીખવે. કલ્પના એ છે કે, આપણે પચીિ છોકરા ંદીઠ 
એક શિક્ષક રાખવો જોઈએ, અને એ દરેક શનિાળમા ંએક એક નોખા નોખા ઉદ્યોગનુ ં- સિુારી, લહુારી, ચમારકામ કે મોચીકામનુ ંશિક્ષણ 
આપીએ. માિ િમારે એટલી હકીકિ ધ્ર્ાનમા ંરાખવાની છે કે, િમારે આ દરેક ઉદ્યોગ વાટે બાળકના મનનો શવકાસ સાધવાનો છે. િે 
ઉપરાિં બીજી એક વસ્ત ુપર ભાર દેવા ઇચ્છ ંછ.ં િમારે િહરેોને ભલૂી જવા ંજોઈએ ને બધી િક્તિ ગામડા ંપાછળ વાપરવી જોઈએ. 
ગામડા ંએ િો મહાસાગર છે. િહરેો એ િો શસિંધમુા ંકેવળ બબિંદુવત ્છે. એથી જ િમે ઈંટો બનાવવા જેવા વીષર્ોનો શવચાર કરી િકિા ં
નથી. છોકરાઓને ઇજનેર બનવુ ંજ હોર્ િો સાિ વરસના અભ્ર્ાસ પછી િેઓ એ ઉંચા ને ખાસ અભ્ર્ાસ પછી પણ કૉલેજોમા ંજિે. 
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 "બીજી એક વસ્ત ુઉપર ભાર દઉં. આપણને ગામડાનંા ઉદ્યોગને કિી શવસાિમા ંન ગણવાની ટેવ પડેલી છે, કેમ કે આપણ ે
શિક્ષણ અને િારીહરક કામ બેને શવખટૂા ંરાખેલા ં છે. િારીહરક કામને હલકંુ ગણવામા ંઆવેલુ ં છે, આપણે કાિંનાર, વણનાર, સિુાર, 
મોચીને હલકા વણયના - વસવાર્ા ંગણિા થર્ા છીએ. ઉદ્યોગોને કંઈક હલકો, બદુ્ધિમાન લોકોને હીણપિ લગાડે એવો માન્ર્ો, એટલે 
આપણે ત્ર્ા ંક્રૉમ્પટન ને હારગ્રીવ જેવા ર્િંિાસ્ત્રીઓ પેદા થર્ા નથી. એ ધધંાઓને સ્વિિં પ્રશિષ્ઠાવાળા માન્ર્ા હોિ િો આપણા 
કારીગરોમાથંી મોટા િોધકો જરૂર પેદા થર્ા હોિ. ર્િંોની િોધ થિા ંશમલો થઈ ને િેણે હજારોને બેકાર બનાવ્ર્ા એ સાચુ.ં એ અલગ 
વસ્ત ુહિી એમ હુ ંમાનુ ંછ.ં આપણે આપણી બધી િક્તિ ગામડા ંપાછળ વાપરીને જોઈશુ ંિો હાથઉદ્યોગના એકાગ્ર અભ્ર્ાસથી જે બદુ્ધિ 
જાગિૃ થિે િે આખી ગામડાનંી વસ્િીની જરૂહરર્ાિ પરૂી પાડિે. 

 અત્ર્ારની પેઢીની િરીરસપંશિ ઘટિી જાર્ છે એનુ ંમખુ્ર્ કારણ એ છે કે, શનિાળના ભણિરના કલાકો અગવડભરેલા છે. 
મારો મિ એવો છે કે, બધી શનિાળો અને કૉલેજો સવારે જ - ૬થી ૧૧ સધુી - ચાલવી જોઈએ. શનિાળમા ંચાર કલાકનુ ંભણિર પરૂત ુ ં
થઈ જવુ ંજોઈએ. બપોરનો વખિ છોકરા ઘેર ગાળે, ને સાજંે રમિ કસરિ વગેરે કરે. કેટલાક છોકરા આજીશવકા મેળવવાના કામમા ં
રોકાર્, અને કેટલાક માબાપને િેમના કામમા ંમદદ કરે. આમ કરવાથી શવદ્યાથીઓ માબાપના સસંગયમા ંવધારે રહિેે; અને એ વસ્ત ુ
કોઈ પણ ધધંાના શિક્ષણ માટે કે વિંપરંપરાગિ કુિળિાના શવકાસને માટે જરૂરની છે. 

 ર્ોગ્ર્ પ્રકારના શિક્ષકો મળી રહ ે િો આપણા ંિરીરશ્રમમા ં રહલે ુ ં ગૌરવ િીખવવામા ંઆવિે, િેઓ િરીરશ્રમને બધુ્ધ્ધના 
શવકાસનુ ંએક અશવભાજ્ર્ અંગ અને એક સાધન માનિા ંિીખિે, અને સમજિા ંથિે કે, પોિે જાિે મહનેિ કરીને પોિાના શિક્ષણની 
હકિંમિ આપવી એમા ંદેિ સેવા રહલેી છે. બાળકોને હાથઉદ્યોગ િીખવવાના છે િે કેવળ એમની પાસે કંઈક ઉત્પાદક કામ કરાવવાને 
સારુ નહીં, પણ એમની બધુ્ધ્ધનો શવકાસ સાધવા માટે. 

1. જો રાજ્ર્ સાિ અને ચૌદ વરસની વચ્ચેના ંબાળકોને પોિાના હસ્િક લે, ને ઉત્પાદક શ્રમ દ્વારા એમના ંિરીર અને મનને 
કેળવે,  

2. શનિાળો સ્વાવલબંી થવી જ જોઈએ; 

એક માિ સવાલ એ છે કે અવા લાભદાર્ક શ્રમમા ંલાખો બાળકોને જોડી િકાર્ કે નહીં?  

 વિયમાન કેળવણીની વાિ કરીએ િો મેકોલોની શિક્ષણ પિશિ ભારિમા ંઅપનાવ્ર્ા પછી કેળવણી  માિ ને માિ કલાકો પેદા 
કરવા વાલી બની રહી છે. આજના યગુમા ં શિક્ષણ સામેની એક મોટી ફહરર્ાદ એ છે કે િે માિને માિ ર્ાદિક્તિની પરીક્ષા કરે છે 
જીવન જીવવા માટેનુ ંવાસ્િશવક પ્રશિક્ષણ આપી િકત ુનથી અને બાળક િથા યવુાનોના જીવન ઘડિરનો પ્રશ્ન સમાજમા ંખબુ જ 
શવકરાળ સ્વરૂપ ઘારણ કરિો જાર્ છે . જેના પહરણામે  આજે દેિમા ંશિબક્ષિ યવુાનો રોજગારી માટે, અનામિ માટે, નોકરી માટે, રોડ 
ઉપર ઉિારી હહિંસક આંદોલન કરિા ંજોવા મળી રહ્યા છે. 

 સમર્ના શવશવધ િાિંણે એ સ્વીકૃિ થયુ ંછે કે આશથિક શવકાસનુ ંસબળ માધ્ર્મ કેળવણી છે. કેળવણી અને આશથિક શવકાસ આ 
બને્ન માનવીના વિયનમા ંપહરવિયન િેમજ સમાજને ર્ોગ્ર્ પ્રગિી સાથે સકંળારે્લા છે. 

કોઠારી કશમિન  પણ પોિાના અહવેાલમા ંશિક્ષાને આશથિક ઉત્પાદકિા સાથે જોડવાની વાિ કરી છે. 

ગાધંીજીએ પણ બશુનર્ાદી શિક્ષણમા ંસ્વાવલબંન િેમજ ઉદ્યોગ સાથે અનબુધં સાધવાની વાિ કરી શિક્ષાને આશથિકિા સાથે સકંલન કરી 
છે 
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આશથિક શવકાસમા ંકેળવણી ઉપર્ોગી નીવડે છે આપણે વિયમાન શિક્ષણ પ્રણાલીમા ંઆ બાબિો ધ્ર્ાનમા ંરાખી વ્ર્વસાશર્ક અભ્ર્ાસો 
દાખલ કરવામા ંઆવ્ર્ા છે. પરંત ુ કેળવણી ક્ષેિે દાખલ કરવામા ંઆવેલા અભ્ર્ાસો પ્રત્રે્ અરુબચ, અભ્ર્ાસો દ્વારા ર્ોગ્ર્ વળિરનો 
અભાવ, િારીહરક શ્રમ આધાહરિ વ્ર્સાશર્ક શિક્ષણ પ્રત્રે્ની સગૂ, િાળા – કોલેજમા ંપરંપરાગિ રીિે િેમજ ઉદારમિવાદી અભ્ર્ાસક્રમો, 
નોકરી અપાવિા અભ્ર્ાસોમા ંજ રસ, વગેરેને કારણે આજના શિક્ષણમા ંભષ્ટાચાર, અનીશિ, ગેરરીશિ ખબુ ફૂલ્ર્ાફાલ્ર્ા છે. 

સામાન્ર્ રીિે વિયમાન શિક્ષણ મેકોલોના લક્ષ્ર્ આધારીર્ માિ તલાકો ઉત્પન્ન કરે છે, નોકરીર્ાિો ઉત્પન્ન કરે છે. પરંત ુવાસ્િશવક રીિે 
દરેકને કલાકયની નોકરી મળવી કે આપવી મશુ્કેલ છે. દરેકને નોકરીર્ાિ બનાવવો મશુ્કેલ નહહ અસભંવ છે. રોજગારી માટે ,નોકરી માટે, 
અનામિ માટેના આંદોલનોમા ંયવુાનોનો ભવ્ર્ રોલ જે આપણે જોઈએ છીએ ત્ર્ારે આપણે ચેિી જવુ ંજોઈએ અને આપણે આપની 
વિયમાન શિક્ષણ પ્રણાલીને ગાઘંી બચિંઘ્ર્ા માગે આગળ ઝપંલાવવુ ંજોઈએ. વિયમાન પ્રણાલી જે માિને માિ બેકારો ઉત્પન્ન કરિી હોર્ 
િો િે હદવસ દુર નથી કે દેિમા ંસામાજજક દ્રોહ ઉભો ન થાર્. અગમચેિીથી સાવધાન બની આપણે ગાઘંીજી દ્વરા અપારે્લ શિક્ષણ 
પિશિ ઉદ્યોગ દ્વારા શિક્ષાને અમલી બનાવીએ. 

ગાધંીજીએ કહ્ુ ંછે કે ઉદ્યોગ દ્વરા શિક્ષણની ભારિ દેિમા ંઅશિ આવશ્ર્કિા છે ઉદ્યોગ દ્વારા શિક્ષણ એટલે શિક્ષણમા ંઉદ્યોગ નહહ પરંત ુ
ઉદ્યોગ દ્વારા ગબણિ, શવજ્ઞાન, સમાજ, પર્ાયવરણ, ઈશિહાસ વગેરે શવિેનુ ંજ્ઞાન આપીએ જેણે બશુનર્ાદી િાળામા ં   “ સમવાર્ શિક્ષણ “ 
નામ અપારે્લુ ં છે સમવાર્ એટલે અનબુધં – અહી ઉદ્યોગ અને શિક્ષણ બનેંને જોડીને શિક્ષણકાર્ય કરવાનુ ંહોર્ છે. 

ગાઘંીજી ખાદી બનાવવાના ઉદ્યોગ દ્વરા શિક્ષણનુ ંદ્રષ્ટાિં આપિા જણાવે છે કે કપાસની વાવણી થાર્ ત્ર્ારે બાળકને જમીન, જમીનનો 
પ્રકાર શવિેનુ ંજ્ઞાન આપીએ, િેમજ કપાસ ક્ાથંી આવ્ર્ો, કપાસમાથંી શુ ં – શુ ંબને, િે જણાવી ઈશિહાસ પણ િીખવી િકાર્ છે, 
શનિંદામણ દરશમર્ાન શવજ્ઞાન પણ િીખવી િકાર્ છે, કીટકો આવે ત્ર્ારે ઉત્ક્રાશંિવાળ િીખવી િકાર્ છે, ખેિરમા ંવાવેિર દરશમર્ાન 
ખેિરના ક્ષેિફળ માપ કરિા ંિીકવી િેના દ્વારા ગબણિ િીખવી િકાર્ છે, કામમા ંથિા ંખચયના હહસાબને આધારે નફો – ખોટ િેમજ 
વ્ર્ાજ વગેરે જેવી ગાબણશિક પ્રહક્રર્ાઓ િીખવી િકાર્. પીંઝવુ,ં કપડાનો રંગ, િેમા ંશવશવધિા, વણાટકામ વગેરેને આધારે આર્ોજન 
િેમજ અથયિાસ્ત્ર િીખવી િકાર્. ઉપરાિં આવા ઉદ્યોગ દ્વારા બાળકનુ ંસવાાંગી શિક્ષણ સભંવ બને જેમકે બાળકને િારીહરક શિક્ષણ, 
પહરશ્રમનુ ંમહત્વ સમજાર્ છે. આમ ઉદ્યોગ સાથે શવષર્િા જ્ઞાનને જીદોને શિક્ષાની વાિ ગાઘંીજીએ કરી છે. 

ઉદ્યોગ દ્વરા શિક્ષણના ફાર્દા :- 

ઉદ્યોગ દ્વારા શિક્ષાને પ્રવશૃિ દ્વારા શિક્ષણ અને પ્રોજેકટ પિશિને પોિાનામા ંસમાવી લે છે, એટલે કે આ શિક્ષણ પિશિમા ંઅન્ર્ મહત્વપણૂય 
શિક્ષણ પિશિઓ આવરારે્લી છે જે િેની આગવી શવિેષિાઓ છે. 

આં પિશિથી સામાજજક બેકારીના પ્રશ્નમા ંરાહિ રહ ેછે એટલે કે સમાજ અખડં રહ ેછે  

બાળકમા ંશ્રમના ંમહત્વનો શવચાર ગાઢ િેમજ પે્રતટીકલી બને છે. 

શવષર્ શિક્ષણ રસયતુિ િેમજ સરળ બને છે  

ઉદ્યોગ દ્વારા શિક્ષણએ ભારિીર્ સમાજ માટેની શવશિષ્ટ જરૂરીર્ાિ છે જો શિક્ષણનુ ંમાધ્ર્મ ઉદ્યોગ બને િો બેકારી િેમજ શિક્ષણના 
ખચયને સરળિાથી કાબ ુકરી િકાિે. ભારિ માટે આ પિશિ આવિી પેઢીના શિક્ષણ માટેની ઉિમ પિશિ છે  
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