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જે. કષૃ્ણમૂર્તિન ું શિક્ષણચ ુંતન  
 

વર્ષિ જીવષભષઈ પરમષર (મ ખ્ય શિક્ષક) 

પ્રષથશમક િષળષ, હળદરી,  તષ. આુંકલષવ, શજ. આણુંદ. 

 

શ્રી શજદ  કૃષ્ણમૂર્તિ વીસમી સદીની જવલુંત પ્રશતભષ છે. તેમનો જન્મ ૧૧ મે ૧૮૯૫ મષું મદ્રષસમષું આવેલષ નષનકડષ િહેર 

મદનપલ્લીમષું થયો હતો. તેઓ સુંપૂણિ ક્ષુંશતકષરી, મૌશલક ચ ુંતક હતષ. તેઓએ કોઈ પણ ધમિ, વ્યશતત કે સુંગઠનનો આધષર 

લીધષ શવનષ પોતષની આત્મસૂઝથી એક નવી કેડી કુંડષરી છે. તેઓ એક શવરલ વ્યશતતત્વ ધરષવનષર વ્યશતતને સ્વ ને સમજવષ 

તથષ આત્મજ્ઞષન મેળવવષ તરફ લઈ જતષ.    

  

“તમે ગમે તેટલષ પ સ્તકો વષું િો પણ જો તમષરું જીવનપ સ્તક નહી વષું ો તો તેનો કોઈ અથિ નથી.”  

-જે. કષૃ્ણમરૂ્તિ. 

૧. જે. કષૃ્ણમરૂ્તિનષ શિક્ષણનષ હતે ઓ 

૧. િષરીરરક શિક્ષણ: “આપણને મષત્ર રદમષગ અને ભષવનષઓ સષથે જ લષગત ું વળગત ું નથી પણ સ્વસ્થ િરીર સષથેય 

આપણે ઘશનષ્ટ રીતે સુંકળષયેલષ છીએ તેથી તેનષ પ્રત્યે પૂરત ું ધ્યષન આપવ ું જોઈએ.” િરીર ભષવનષઓન ું પ્રકટીકરણ છે. 

સ સુંવષદી વ્યશતતત્વ મષટે િષરીરરક તષલીમ, વ્યષયષમ,  ષલવ ું-દોડવ ું અને ઉત્પષદક પરરશ્રમથી મષણસનષ જીવનમષું 

તષજગી, સ્ૂર્તિ,  ેતનષ, સજિકતષ અને સુંવેદનિીલતષ પ્રગટ થષય છે. 

૨. બૌશધ્ધક શવકષસ: િષળષઓમષું શિક્ષણનો હેત  મષત્ર મષશહતી જ્ઞષન પહોં ષડવષનો નશહ પણ બ શધ્ધને જગષડવષનો હોવો 

જોઈએ. બ શધ્ધિષળી રદમષગ એ શજજ્ઞષસ  રદમષગ હોય છે. એક એવ  રદમષગ જે શનરીક્ષણ કરે, ભષળે છે, સુંઘર્િ કરે. 

બ શધ્ધમત્તષ એ મષશહતી જ્ઞષન નથી. મષત્ર મષશહતી આપવી એ શિક્ષણનો હેત  ન હોય પણ શવદ્યષથીઓમષું શજજ્ઞષસષ 

જગષડવી તે શિક્ષણનો હેત  હોવો જોઈએ. 

૩. હદયન ું શિક્ષણ: કોઈ પ્રભષવ દ્વષરષ, કોઈ શિસ્ત દ્વષરષ, કોઈ પ્રણષલી દ્વષરષ જ્યષરે રદમષગને કેળવવષનો પ્રયત્ન થષય છે 

ત્યષરે તેને સદગ ણી રદમષગ કહી િકષય નહી. તેઓ સદગ ણોનષ શિક્ષણનીવષત સષથે સહમત નથી પણ એનો અથિ એ 

નથી કે તે હદયનષ શિક્ષણને ટષળે છે. તેઓ સૌથી વધષરે ભષર પે્રમનષ ગ ણનષ સુંવધિન પર આપે છે. તેઓ કહે છે કે, તદન 

પ્રષરુંભથી કેળવણીકષરોએ પે્રમનષ ગ ણ સષથે ખરેખર જોડષવ ું જોઈએ કષરણ કે, પે્રમ જ નમ્રતષ, સજ્જનતષ, ધ્યષનમષું 

લેવ ું, ધૈયિ અને શિષ્ટષ ષર છે. તેઓ સુંવેદનિીલતષન ેખૂબ જ મહત્વ આપે છે. તેઓ કહ ેછે કે, “તમ ેગશણત િીખવષમષું 

 ષલીસ વર્િ પસષર કરો પણ જો તમે આ પ ષ્પો, નીલવણ આકષિ તરફ નષ જ ઓ તો તમે મૃત છો”. તમેનષ મત ે

સુંવેદનિીલતષ પે્રમ અને પ્રજ્ઞષની બહ  સમીપ છે. 

૪. સ્વજ્ઞષનન ું શિક્ષણ: સ્વજ્ઞષનનષ શિક્ષણને તેઓ ખૂબ જ મહત્વન ું ગણે છે. તેઓ કહે છે કે, “આપણે મષત્ર રડશસ્ટકિન 

મેળવવષ વધ  શિક્ષણ મેળવતષ હોઈએ તો આપણષ જીવન એકદમ છીછર અને વધ  સત્તષ મેળવવષ મષટે જ હિે. જો 

આપણને મષત્ર વૈજ્ઞષશનક બનવષ, શવદ્વષન બનવષ, સ્પેશ્યષશલસ્ટ બનવષ જ શિક્ષણ અપષઈ રહ્ ું હોય તો આપણે 

શવશ્વનષ દ :ખો અને શવનષિોનષ ભષગીદષર બની રહ્ષ છીએ. 

તેઓ મષને છે કે, મષત્ર સ્વજ્ઞષન જ િષુંશત અને આનુંદ અનેકનષ જીવનમષું લષવી િકે છે કષરણ કે સ્વજ્ઞષન પ્રજ્ઞષ અને 

સમન્વયનો પ્રષરુંભ છે. તેમનષ મતે સ્વજ્ઞષન એટલે જીવનની સષ ી સમજણ વ્યશતત પોતષની જાતને સુંબુંધોમષું જ 

ઓળખી િકે છે કષરણ કે, વ્યશતતન ું વ્યશતતત્વ સુંબુંધોનષ દપિણમષું પ્રશતશબચબુંત થષય છે.  

 તેથી તેઓ કહે છે કે, પોતષની જાતને સમજવી એ જીવનને સમજવષ બરષબર છે અને તેથી જ આ બન્નેથી શિક્ષણનો 

આરુંભ અને અુંત થષય છે. 
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૫. પ્રષકૃશતક સૌદયિન ેમષણવ ું: આજે પયષિવરણીય પ્રદૂર્ણ અને ગ્લોબલ વોર્મિંગને કષરણે મષનવી શવશવધ રોગોનો ભોગ બની 

રહ્ો છે. આજે આપણે જોઈએ છીએ કે િૈક્ષશણક સુંસ્થષઓ એપષટિમેન્ટ, કોમ્પલેક્ષ, બજાર જેવી જ્ગ્યષઓ પર  ષલે 

છે. જ્યષું સતત કોલષહલ થતો હોય આવી ભષરોભષર ભીડ ભરેલષ િહેરોમષું રહેલ ું બષળક કૂદરતને મષણી િતત ું નથી 

એટલે જ જે. કૃષ્ણમૂર્તિએ પ્રકૃશતની ગોદમષું િૈક્ષશણક સુંસ્થષઓ સ્થષપવષની સલષહ આપી છે જેથી બષળકોમષું િષુંશત, 

તષજગી, નવીનતષ અને પ્રકૃશતનષ સૌદયિને મષણતષ િીખે. 

તેઓ કહ ેછે કે, મષત્ર પરીક્ષષઓમષું પષસ થઈ ડીગ્રી મેળવી નોકરી મેળવી જીવનમષું ઠરીઠષમ થઈ જવ ું એ શિક્ષણ નથી 

પણ પક્ષીઓનષ કલરવને સષુંભળવષ આકષિને જોવ ું. પ્રકૃશતનષ સૌદયિને  શનહષળવ ું, પવિતો-પહષળોની આકૃશતઓન ે

જોવી, ક દરત સષથે તષદષત્મ્ય સ્થષપવ ું એ એક શિક્ષણ જ છે. તેઓ મષને છે કે પ્રકૃશતન ું અવલોકન અને મષણવષનો ઉદેિ 

મષનવને દ શનયષને અને પોતષની જાતને સમજવષમષું ઉપયોગી રહ્ો છે. સત્યની વધ  નજીક જવષમષું પણ આ હેત  

મદદગષર રહ્ો છે. 

૬. સુંપણૂિ અન ે સ ગ્રશથત એકસૂત્રીય મષનવશનમષિણ: મષનવમષું અનેક િશતતઓ છે શિક્ષણ વ્યશતતની શવશવધ િશતતઓન ે

શવકસષવે છે. જે. કૃષ્ણમૂર્તિ આ સુંદભે કહે છે કે, “શિક્ષણન ું ઉચ્ ત્તમ કષયિ એક સ ગ્રશથત એકસૂશત્રય વ્યશતતત્વને ઘડવ ું જે 

પોતષનષમષું સુંપૂણિ હોય.” જે. કૃષ્્મૂર્તિનષ મતે વતિમષન શિક્ષણ સુંપૂણિ રીતે શનષ્ફળ છે. કષરણ કે તે ટેકશનકલ બષજ  પર 

જ વધષરે ભષર મૂકે છે. દ શનયષની હજારો િષળષઓ આજે હ ન્નર શવદ્યષમષું ક િળ બનષવવષ પ્રયત્ન કરી રહી છે. પરુંત  િ ું 

હ ન્નર ટેકશનકલથી સજ્જ વ્યશતત સુંપૂણિ વ્યશતત છે? જીવનની સવષિંગી સષ ી સમજણ તે નથી આપત ું તેનષથી 

શવદ્યષથીઓમષું શવશિષ્ટીકરણ થષય છે પરુંત  તેનષ વ્યશતતત્વન ું સવષિંગીકરણ થત ું નથી. િષળષ શવિે કૃષ્ણમૂર્તિની અપેક્ષષઓ 

ઘણી છે તેઓ કહેતષ કે શિક્ષણનષ આ કેન્દ્રો એ શવદ્યષથી અને શિક્ષકને સ્વષભષશવક રીતે ખીલવષમષું મદદ કરવી જોઈએ. 

બષળકન ું શવકસવ ું, ખીલવ ું એ ખરેખર બહ  જ મહત્વ પૂણિ છે નશહતર શિક્ષણ એ કોઈ વ્યવસ્થષમષું કષરરકદી ઘડવષ 

મષટેની એક મષત્ર યષુંશત્રક પ્રરક્યષ જ બની રહેિે. 

૭. સષરષ નષગરરક નશહ સષરષ મષણસ: આપણે જોઈએ છીએ કે મોટષભષગનષ કેળવણીકષરો શિક્ષણ દ્વષરષ સષરષ નષગરરક 

ઘડવષની વષતો કરે છે એમનષ મતે આદિિ નષગરરક ઘડવો એ શિક્ષણન ું મહત્વન ું કષયિ છે. તઓે રષષ્ટ્રીયતષ અને દેિભશતતન ે

સદગ ણો નથી ગણતષ કષરણ કે તે એક રોગ છે જે મષનવી-મષનવી વચ્ ેનષ ય ધ્ધને જન્મ આપે છે. તે તયષરેય વૈશશ્વક 

ઐતય ન લષવી િકે. આપણે સષરષ મષણસને ઘડવષનો છે. જેને કોઈ સરહદ, સીમષ લષગ  નષ પડે તેથી એવષ મષણસોની  

જરૂર છે કે જેમનષમષું સમજણ છે, પ્રમ છે અને જેમનષ હદય ખષલી સૂત્રોથી ભરેલષ નથી. તેથી આપણે સષરો નષગરરક 

બનષવવો છે કે સષરો મષણસ તે આપણે નતકી કરવષન ું છે. 

૮. સષમષશજક ક્ષુંશત:  કેળવણીકષરોનષ મતે વતિમષન શિક્ષણનો હેત  સમષજ સષથે અન કૂલન કરવષનો છે જ્યષરે જે. કૃષ્ણમૂર્તિ 

કહે છે કે, આજનો સમષજ ઈર્ષિ, દ્વેર્, સ્પધષિ, નફરત, ચહુંસષ, સુંઘર્િ અને ભ્રષ્ટતષથી ભરેલો છે. તેથી સમષજ સષથે 

અન કૂલન ન સષધી િકષય તેથી તેઓ કહે છે કે આજે સમષજને નવષ વળષુંક, નવી સુંસ્કૃશત, નવષ મૂલ્યોની જરૂર છે. જે 

આપણે શિક્ષણ થકી ઘડવષનષું છે એટલે શિક્ષણન ું મહત્વન ું કષયિ નવષ મૂલ્યોનષ ઘડતરન ું છે. 

૯. વ્યષવસષશયક શિક્ષણ: આજની દ શનયષમષું ઔદ્યોશગક ક્ષુંશતને કષરણે જેટલી સ ખ-સ શવધષ વધી છે તેનષથી વધ  સમસ્યષઓ 

ઉત્પન્ન થઈ છે. આજનષ રોબોરટક ય ગમષું ગરીબી, બેકષરી, બેહષલી જેવી સમસ્યષઓ વધતી જાય છે જ્યષરે પ્રષ ીન 

ય ગમષું સમષજવ્યવસ્થષ, અથિવ્યવસ્થષ એવી સ વ્યશવ્સ્થત થતી કે દરેક બષળક મોટો થઈ તષલીમબધ્ધ થઈ સહજ રીતે 

આપોઆપ પોતષનો કષમધુંધષમષું ગોઠવષઈ જતો તેને તષલીમ લેવષ કે કષમધુંધો િોધવષ બહષર જવ  પડત ું ન હત ું. પરુંત  

આજનષ ભષરતમષું બેકષરી-બેરોજગષરી ભીર્ણ સમસ્યષ બની રહી છે. તેથી આજનો શવદ્યષથી વ્યષવસષશયક કૌિલ્ય કેળવે 

તે આજનષ શિક્ષણનો મહત્વનો હેત  બની ગયો છે. જે. કૃષ્ણમૂર્તિ કોઈ પણ જાતની પરષવલુંશબતષનષ શવરોધી હતષ. 

િષરીરરક, મષનશસક, આર્થિક એમ બધી જ રીતે વ્યશતત સ્વષવલુંબી બને તેમ તેઓ ઈચ્છતષ હતષ. તેઓ એ પણ કહે છે કે 

ટેતનોલોજીન ું શિક્ષણ આપણને સ્વષવલુંબનની સષથે સલષમતી પણ આપે છે મષત્ર આર્થિક રીતે નશહ પણ મષનશસક 

સલષમતી પણ આપે છે. 
 

આમ, જે. કૃષ્ણમૂર્તિનષ મતે વ્યશતતત્વનષ સવષિંગી શવકષસ મષટે િષરીરરક તષલીમ, વ્યષયષમ, બૌશદ્ઘકશવકષસ ઉપરષુંત ધ્યષન, 

પ્રકૃશત શનરીક્ષણ, આત્મ શનરીક્ષણ દ્વષરષ એક સષરષ મષણસ બનષવવષ તથષ સમષજમષું નવષ મૂલ્યોન ું ઘડતર કરીને સ્વષવલુંબન 

દ્વષરષ સુંપૂણિ મષનવ શનમષિણન ું કષયિ શિક્ષણન ું છે. 


