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શિક્ષણ અન ેકળેવણી :પાયાનો તફાવત 
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ડૉ. બાબા સાિબે આંબડેકર ઓપન યુશનવસીટી, અમદાવાદ 
 

સારાિં  

પ્રસ્તુત પપેર શિક્ષણ અન ેકેળવણી વચ્ચેનો પાયાનો તફાવત સુચવ ેછે. આ ઉપરાંત પ્રવતચમાન શિક્ષણપ્રથાની 

ત્રુટીઓ અન ેકેળવણીનો વાસ્તવીક ઉદ્દેિ રજુ કર ેછે. અિી  પ્રવતચમાન શિક્ષણપ્રથાને વખોડવાનો કોઈ ઉદ્દેિ નથી 

પરંત ુવાસ્તવીક નકકર શચત્ર રજુ કરવાનો પ્રયાસ છે. આ પપેર શિક્ષણજગત સાથે સંકળાયેલ તમામ જ્ઞાન પીપાસ ુ

માટે ઉપયોગી બની િકિે. 

 

“ભારતનંુ ભાવી તેના વગચખંડોમાં ઘડાઈ રહ્ુ ંછે.”-આ ઉશતત ઘણીવાર શિક્ષણ જગતમાં કાને અથડાતી રિે છે.” 

શિક્ષણ” ત્રણ અક્ષરનો િબ્દ પરંતુ  એક લાંબી આજીવન ચાલતી પ્રરિયા પરંતુ શિક્ષણ એ શસ્થર નથી, પરરવતચનિીલ 

છે. પળેપળ ેશવશ્વ બદલાય છે, સમાજ બદલાય છે અને સામાશજક-િૈક્ષશણક નીશતશનયમો પણ બદલાતા રિ ેછે. 

પરરવતચન ન ેઆવકાયચ કિેવા કરતા ‘અશનવાયચ’કિેવુ ંવધ ુઉશચત છે. 

 

સમયની માંગ અને શવકશસત જ્ઞાનની સાથે સાથે માણસે પરરવતચન લાવવું પડે છે.કાળિમે આર્થચક, સામાશજક, 

સાંસ્કૃશતક અન ેબૌશધધક પરરવતચનો માનવજાતની પ્રગશત માટ ેસુલભ બન્યા છે. પ્રાચીન શિક્ષણપ્રથા, ગરુુકુળ 

પ્રણાલી, મધ્યયુગીન શિક્ષણ, ગાંધીયગુનું શિક્ષણ અને પ્રવતચમાન online education : િમિઃ શિક્ષણનું 

આધુશનકીકરણ જોવા મળે છે. કિી િકાય ક ેતબતકાવાર શિક્ષણનું શવસ્તરણ થયું છે. 

 

શિક્ષણ તો અવશ્ય પરરવતચનિીલ બન્યું છે, પરંતુ આ પરરવતચનમાં “કળેવણી” િબ્દ તયાં? ગાંધીજીએ સૂચવલે 3H: 

HEAD, HAND  અન ેHEART ની કેળવણી જોવા મળતી નથી. પ્રવતચમાન શિક્ષણ ઉચ્ચ દરજ્જજાની વ્િાઈટ 

કોલર જોબ માટે શે્રષ્ઠ છે. પરંતુ નૈશતક મુલ્યો,નીશત શવષયક બાબતો ક ેમૂલ્યશિક્ષણમાં ઘણં ઉણ ંઉતર ેછે. આજનો 

શવદ્યાથી I.T ને તો ખુબ સારી રીતે જાણ ેછે,સમજે છે. પરંતુ LIFE SKILL ને સમજતો નથી.પરરક્ષાલક્ષી 

પોપટીયું વાંચન કરેલુ ંભણતર અને કલા-સાશિત્ય-શવજ્ઞાન તેમજ જીવનપયોગી કેળવણી વચ્ચે તયાયં સબંધ જોવા 

મળતો નથી. 

 

શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરવુ ંઅન ેકળેવવું-આ બ ેશભન્ન પ્રરિયા છે. પ્રચુર જ્ઞાનના શવસ્ફોટમાં સમાજન ેમાશિતીસભર અને 

ટેકનોલોજી થી સજ્જજ ડોતટર, એન્જીનીયર ક ેવૈજ્ઞાશનક તો ઉપલબ્ધ થાય છે. પરંતુ સમાજના રખેવાળ,શિલ્પી 
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એવા ઉચ્ચ નીશતમતાયુતત શવચારકો, દાિચશનકો, તત્વચચંતકો, કેળવણીકાર અને શિક્ષકોનું િંુ? સમાજનું કલવેર 

બૌશધધક દ્રષ્ટીએ સમૃધધ િોય પરંત ુઆંતરરક દ્રષ્ટીએ ખોખલું િોય તો તેવા સમાજન ેકેવી રીત ેસ્વીકૃશત આપી 

િકાય? આજે સિુને મોટી રકમના પગારની ખેવના છે. પરંતુ જયારે ખરા અથચ માં કેળવણીની વાત થાય તો 

આજનું શિક્ષણ ખુબ શનમ્નસ્તરીય છે. ગુરુકુળ પ્રણાલી કે ગાંધીજી ની સુચવલેી બશુનયાદી કેળવણી માનવ માટે, 

માનવીય જીવનનુ ંસજચન કરનારી િતી પરંત ુઆધુશનક કેળવણી માત્ર ન ેમાત્ર “મિીનરૂપી માનવ”(સવંેદનાિીન 

સમાજ)નુ ંસજચન કર ેછે. આજે જ્ઞાન મેળવવુ ંસુલભ જ નશિ સગવરડયુ ંબની ગયુ ંછે. પરંત ુઆ સગવરડયુ ંજ્ઞાન 

શવદ્યાથીન ેજીવનિાળા ના એવા કોઈજ પાઠ િીખવી નથી િકતંુ જે તેમને માનવીય અશભગમ,સંવેદના સભર 

બનાવી સદગુણ િીખવી િકે. 

 

અિીં લેખક શ્રી ગુણવંત િાિ ના િબ્દોમા ંકિીિ ક,ે ”નાનકડા ચીકુની શચપ્સ જેવા મગજ સાથ ેદુશનયાભરના 

જ્ઞાન ને રમો.” આધુશનક શવદ્યાથી  લપેટોપ કે અન્ય મોંઘા રડવાઈસ તો ઓપરેટ કરી લ ેછે પરંતુ સરળ લાગતા 

જીવનપથમા ં ગૂંચવાઈ જાય છે. આલીિાન શબલ્ડીંગ, આધુશનક ઉપકરણો, મોટા મોટા થોથાઓથી સજ્જજ 

લાઈબ્રેરી અન ેવધુન ેવધ ુટકાવારી મેળવવાની આંધળી િરીફાઈમા ંદોડ...આ તમામ તત્વોએ શવદ્યાથી- વાલી અને 

સમાજને એવા શત્રભેટ ેલાવીને મુતયા છે કે જેમાં શવદ્યાથી મોટી નામધારી ડીગ્રી તો મેળવે છે પરંતુ જીવન સાથ ે

વણાયેલી ઘણીબધી બાબતોમાં આ ડીગ્રી સુસગંત થઇ િકતી નથી. શવદ્યાથી ડીગ્રી મેળવ્યા બાદ સમાજ, માતા-

શપતા, વડીલો, શમત્રો કે અન્યો સાથ ેસાયુજ્જય નથી સાધી િકતો પરરણામે જનરેિન ગેપ ઉભી થાય છે.આધુશનક 

શવદ્યાથી જીવન મુલ્યો ઉજાગર નથી કરી િકતો અન ેએટલ ેજ સિજે પણ મુશ્કલેીઓ આવતા ક ેધાયુું પરીણામ 

ન આવતા, શનષ્ફળ જતા તે આત્મઘાતી પગલા ભર ેછે.  

 

આવા અશનચ્છનીય અશનષ્ટ ને રોકવા િજુ પણ ‘મિીનરૂપી માનવ”નુ ં શિક્ષણની ફેકટરીઓમાં થતું પ્રોડતિન 

અટકાવવાં ફરીથી એ જ 3H ની કેળવણી કે પ્રકૃશતના ખોળે શિક્ષણને અમલી બનાવવું જરૂરી છે. શિક્ષણની 

િાટડીઓ બંધ કરી કૌિલ્યપૂણચ શિક્ષણન ેપુનઃ અવકાિ આપવો જ રહ્ો. શવદ્યાથીન ેસાચા અથચ મા ંકેળવવો જ 

રહ્ો તો જ માનવી-શવશ્વમાનવ બની િકિે. “વસુધવે કુટુમ્બકમ” ન ેચરરતાથચ કરી િકિે. 

અંતમાં ગાંધીજીનું વધ ુએક અવતરણ: 

 

‘વરુની ચનંદા કરવાથી ઘેટાને ઝાઝો લાભ નશિ થાય.વરુની ચુંગાલમાં ન ફસાવવાનું ઘેટા એ િીખી લેવુ ંરહ્ું.” 
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