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પ્રસ્તાવના : 

 ચરોતર પ્રદેશ નામે ઓળખાતો ખેડા જીલ્લો કે જેને ફાર્સસે, “ઉત્તમ ખેતી અન ે રમ્ય વૃક્ષરાજજથી દીપ તો 

રમણીય પ્રદેશ” કહ્યો છે. તો જેમ્સ કેમ્પર્લેે જેને “સમૃદ્ધ, સુડોળ અન ેસુઘડ પ્રદેશ” તરીક ે વણસવેલ છે. એવા 

ભારતખંડના ર્ગીચા જેવો ચરોતર પ્રદેશ જેના ખેડા જીલ્લાના નાનકડા ગામ કરમસદમાં શ્રી સરદાર વલ્લભભાઇ 

પટેલનો જન્મ થયો હતો. 

 અખંડ ભારતના જવધાતા એવા સરદાર વલ્લભભાઇ પટેલે રાજકારણ, સ્વચ્છતા, લોકકલ્યાણ, રાજ્યોનુ ં

એકીકરણ જવગેરે ક્ષેત્રોમાં મહત્વનું યોગદાન આપેલ છે. આજે આપણ ેજે અખંડ ભારતને જોઇએ છીએ તે સરદાર 

પટેલની જ દેન છે. એવા સરદાર પટેલની જશક્ષણ (કળેવણી) ના ક્ષેત્રમાં થયેલા યોગદાનની વાત કરીશંુ. 

 સરદાર પટલેના મંતવ્ય પ્રમાણે માણસનું ‘મનુષ્યત્વ’ ખીલી ઊઠે અન ેમાનવ તરીકે ર્જાવવાના ધમસ પ્રત્ય ે

જાગ્રત કર ેછે. એ કેળવણીનો પ્રમુખ સૂર છે. 

 “કેળવણી ર્ ેપ્રકારની છે એક કેળવણી માણસની માણસાઇ લઇ લે છે, ર્ીજી માણસને માણસાઇનુ ંભાન 

કરાવ ેછે, એક માણસને મદમાં ચકચૂર કર ેછે, ર્ીજી માણસને પુરૂષ અન ેસ્ત્રીને તેના ધમસ પ્રત્યે જાગ્રત કર ેછે. આ ર્ીજી 

તેજ સાચી કેળવણી.” 

 સરદાર પટેલે સમગ્ર કેળવણીને સમાજ તેમજ રાષ્ટ્રના પાયા તરીક ેજવચારી છે. તેમના મતે જેવી કેળવણી હશ ે

તેવો રાષ્ટ્રનો પાયો નંખાશે. 
 

સરદારની ર્ાળપણની કળેવણી : 

 વલ્લભભાઇ છ વષસની નાની વયમાં તેમના જ ગામ કરમસદની એક જશક્ષકવાળી ગામઠી શાળામાં પ્રવશે 

મેળવ્યો. આ શાળાના જશક્ષકની ભણાવવાની પદ્ધજતમા ંપોતાના પક્ષ ેઓછામાં ઓછી મહેનત પડે તે રીત હતી. 

સારાશં :  ભારતીય સ્વાતંત્ર્ય સેનાની કે જેમણ ેભારતનુ ંએકીકરણ કયુસ એવા શ્રી સરદાર વલ્લભાઇ પટેલ ભારતના 

એક રાજકીય તેમજ સામાજજક નેતા હતા.ં જેમણ ેદેશની સ્વતંત્રતાની લડતમાં મહત્વનો ફાળો આપ્યો. અન ે

અખંડ ભારતના એકીકરણનુ ંનેતૃત્વ કયુું. એવા સરદાર વલ્લભભાઇ પટલે જશક્ષણ અંગે જાગૃત વ્યજતત હતા.ં તેમણ ે

અંગ્રેજોના પગ નીચ ેકચડાયેલા જશક્ષણને જીવંત ર્નાવવાનું કાયસ કયુું. સરદાર વલ્લભભાઇ ભારતના દરેક નાગરરક 

– અભણ વ્યજતત સુધી જશક્ષણ પ્રસરે તેવા જશક્ષણની જહમાયત કરી. એવા જશક્ષણની જહમાયત કરી જેનાથી સમાજ 

અને રાષ્ટ્રની ઉન્નજત થાય. 
 

શબ્દ સજૂચ : કેળવણી, અખંડ, સ્વાશ્રયી, મનુષ્યત્વ, ઘડતર, ઉન્નજત, અક્ષરજ્ઞાન. 
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પરરણામે જશક્ષક ર્ ેચાર કડક શબ્દો ફાવ ેતેમ ર્ોલી કહ ેછે, ‘માંય ભણો મન ેશંુ પૂછો છો ?’ જે કોઇ જવદ્યાથી મુશ્કેલીનું 

જનવારણ કરવા જાય તે દરેકન ેમાટે આ એક જ જવાર્ રહેતો. 

 આમ છ વષસના વલ્લભભાઇને માટે પણ શરૂ થયેલું આ પ્રકારનુ ં જશક્ષણ કંઇક આ રીત ેનીરસ ર્ની ગયું. તેમ 

છતા ંતેમણ ે‘માંય માંય ભણો’ આ ગામઠી શાળાની જશક્ષણ પદ્ધજતનાં આ વાતયન ેપોતાના જીવનનો ગુરૂમંત્ર ર્નાવી 

દીધો. 

 વલ્લભભાઇ કહેતા કે ભણવું જ હોય, તો સ્વાશ્રયી ર્ન્યા વગર નજહ ચાલે. આ વાત છ વષસની નાની ઉંમરમા ં

જ તેમના મનમા ંસમાઇ ગઇ હતી. આમ, તેમણ ેજ્ઞાનન ેઅનુભવો દ્વારા મેળવવા માંડયું. આમ કોઠે ચઢલેી જવદ્યા 

મેળવવાની શુભ શરૂઆત થઇ. જે પછીના તેમના જવદ્યાથી જીવન માટે સાચી જવદ્યા ર્ની ગઇ. 

 વલ્લભભાઇના મતે જનશાળે ભણવા જવાનું એનો અથસ એ ન હતો ફતત ભણવાનુ ંજ કામ કરવાનુ.ં ભણવાની 

સાથ-ેસાથે તેઓ ખેતીમાં જપતાન ેમદદ કરતાં ઘર અન ેઆંગણાન ેસ્વચ્છ રાખતા. ઘરથી ખેતર સુધીના માગસમા ં જે 

સમય જાય ત્યાં તેઓ સમયન ેવેડફી ન દેતા અન ેઆંક ર્ોલતા કોઇક વાર ઝવેરભાઇ તેમણ ેવચ્ચે અટકાવીન ેપલાખા ં

પણ પૂછતાં. આમ વલ્લભભાઇના મતે સાચી કેળવણી એ માત્ર ભણવામાં કે પુસ્તકમાં જ નથી પરંત ુઘરની જવાર્દારી 

જનભાવવી પોતાના ઘર અન ેઘરની આસપાસ સ્વચ્છતા રાખવી, એક-ર્ીજાને મદદ કરવી, ખેતરમાં સઘળુ કામ શીખવું 

આ તમામ ર્ાર્તોને કેળવણીમાં સમાવી લેવું. 

 નાનપણથી જ ર્હાદરુ અને જનભસય એવા વલ્લભભાઇની સાથે એવું ર્ન્યું કે તેઓ જનશાળમાં એક વાર તોફાન 

કયુું તેથી જશક્ષા સ્વરૂપે તેમણ ે જશક્ષકે ર્સો પાડા લખવાની સજા આપી. વલ્લભભાઇ જવચારતા કે પાંચ, દસ વખત 

લખવાનું કહ્યું હોત તો જશક્ષા માન્ય ગણાય. પણ ર્સો વાર લખી લાવવાનું આટલા ર્ધા આંકના ઘરડયા તયાર ેલખાશે. 

એટલે ર્ીજા રદવસે તેઓ જનશાળમાં લખ્યા વગર ગયા. જ્યારે માસ્તર ેપછૂયું કે “પાડા લાવ્યો છે.” તો વલ્લભભાઇએ 

કીધંુ “હા લાવ્યો તો છંુ.” આ જવાર્ સાથે માસ્તરન ેશંકા તો થઇ એટલે પૂછયું કેટલા ? ર્સો લાવ્યો છે ? આ સમય ે

વલ્લભભાઇને રમૂજ કરવાનુ ંમન થઇ આવ્યું અન ેકહ્યું “સાહેર્ ! ર્સો પાડા લાવ્યો હતો. પણ નીકળ્યા મારકણા, 

એટલે ર્ધાય ભાગી ગયા !” આ જવાર્ સાંભળી માસ્તર ગુસ્સે થયા અન ેકહ્યું ર્ીજે રદવસે લઇ આવજે. 

 ર્ીજે રદવસે પણ વલ્લભભાઇ ઘરડયા લખ્યા વગર જનશાળે આવેલા. ત્યારે જશક્ષકે પૂછયું. આજે પાડા લખી 

લાવ્યો છે કે નજહ, આજે વગસન ેમાટે વલ્લભભાઇ ર્ીજી રમૂજ જવચારી રાખી હતી. સાહેર્ે ર્સો પાડા ર્તાવવાનું કહ્યુ ં

ત્યારે કાગળની ચર્રખીમા ંલખેલું “ર્સો પાડા” આ કાગળની કાપલી સાહરે્ આગળ ધરીને કહ્યું. “લ્યો આ ર્સો 

પાડા.” 

 આમ, વલ્લભભાઇની ર્ુજદ્ધ શજતત આગળ જશક્ષકન ેપણ નમવું પડયું. કારણ કે ત્રીજે રદવસે જો પાડા લખી 

લાવવાનું કહ્યું હોત તો વળી કોઇ ર્ીજી રમૂજ લઇને આવી જાત. 

 

સરદાર અને ગાધંીજીની કળેવણી : 

 અંગ્રેજોના વખતમા ં અંગ્રજે સરકારની જશક્ષણ નીજતથી જશક્ષણ વ્યવસ્થાનું માળખુ ંગોઠવાયલેું હતુ.ં અંગ્રેજ 

શાસનકાળ દરમ્યાન જ સમાજ સુધારક રાજારામ મોહનરાય, સ્વામી દયાનંદ, ગાંધીજી, કાકા કાલેલકર જવગેર ે

કેળવણીન ેભારતીય દ્રજિકોણથી જવચારવાનો પ્રારંભ તો કરી ચૂતયા હતા.ં છતાંય દેશની મોટાભાગની પ્રજા જનરક્ષર 

હોવાથી ગલુામીની ર્ેડીઓમાં ફસાયેલી હતી. આઝાદીનો જંગ ખેલ્યા પછી દેશન ે ર્ેઠો કરવા, જનરક્ષરતાના 

અંધકારમાંથી ર્હાર લાવવા અન ેસક્ષમ પ્રગજતશીલ ર્નાવવા માટે આ દેશમાં ગાંધીજીએ જશક્ષણક્ષેત્રે ખૂર્ જ જેહમત 
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ઉઠાવી. દેશની જરૂરરયાત ગુજરાત જશક્ષણ અનુસારની જશક્ષણ પ્રથા (ર્ુજનયાદી જશક્ષણ) ને ગાંધીજીએ વ્યવજસ્થત 

ઢાંચામાં ગોઠવી. ગાંધીજીના અંતરંગ હોવાને નાતે સરદાર પટેલે પોત ેસ્વદેશી કેળવણીનું કાયસ પોતાના હાથમા ંઉપાડી 

લીધું, શૈક્ષજણક સંસ્થાઓ સ્થાપીને પોતાની આગવી શૈલીમા ંસમજ આપી, વધ ુવગેવંતુ ંકયુું ગાંધીજીની રાહર્રી હઠેળ 

કેળવણી જવચારના અસ્ખજલત વહેતા પ્રવાહમાં સરદાર પટેલે દેખીતી રીત ેજ જે કાંઇ જવચારાતુ ંહતુ ંતેનુ ંઆકલન કરીન ે

આગળ વધવાનુ ંહતુ.ં 
 

સરદારના કળેવણી જવષયક જવચારો : 

 સરદાર વલ્લભભાઇ પટલેની જવચારસરણી અનસુાર જે જશક્ષણમાં શે્રષ્ઠ ચચંતન હોય, સ્વદેશ પ્રેમ હોય, સજૃિનું 

સૌન્દયસ જનરખવાની દ્રજિ હોય, આત્મૈતય હોય, જીવનની વાસ્તજવતતા હોય, સત્યનું રદવ્ય તેજ હોય, તેવું જશક્ષણ કે જે 

પ્રગજતના ંસાચા માગે દોરી વાસ્તજવતતાનો ખ્યાલ આપી જનરંતર ઉત્સાહ, પ્રેરણા સંતોષ અને આનંદ આપી જીવનનુ ં

ઉત્થાન કરતંુ હોય તેવું જશક્ષણ જ સાચું જશક્ષણ છે. 

 સરદાર પટેલ કહે છે કે શે્રષ્ઠ જશક્ષણ માનવીન ે “મનુષ્યત્વ” ધરાવતો પીઢ, જવવકેશીલ, ચારરત્ર્યશીલ, ઉમદા-

ઉદાત્ત માનવી ર્નાવે છે. જશક્ષણ નવો દ્રજિકોણ પેદા કરી ક્ાંજત લાવે છે. જશક્ષણ એ વ્યજતતથી માંડીન ેગામ, સમાજ 

અન ેરાષ્ટ્રને જવકાસશીલ ર્નાવે છે તેમજ જીંદગી જીવવાનું સાહસ પરુૂં પાડે છે. 

 સરદાર માતૃભાષાની સાથ-ેસાથે અંગ્રેજી જશક્ષણના પણ જહમાયતી હતા. તેમણ ે અંગ્રેજી જશક્ષણનો ર્હોળો 

ફેલાવો કરવાની જરૂરત પર ભાર મૂકતા જણાવ્યું કે, “અંગ્રેજી જવદ્યા પ્રતાપે દેશમાં જાગૃજત વધી છે. એ જ જવદ્યાના ર્ળ ે

આપણ ેર્ીજા દેશની જસ્થતી સમજતા થયા છીએ. એ જ જવદ્યા આપણને ઉન્નજતનો માગસ ર્તાવે અન ેએ જ અંગ્રેજી 

જવદ્યા આપણને સમૃજદ્ધના જશખરે લઇ જશે.” 

 સરદાર વલ્લભભાઇ પટેલે દેશના લોકો જશક્ષણ પ્રત્યે જાગૃત થાય તે માટે સ્વદશેી જશક્ષણની જહમાયત કરી. આ 

સ્વદેશી જશક્ષણના પ્રચાર અન ે પ્રસાર માટ ે તેમણ ે અમદાવાદમાં જવઠ્ઠલ કન્યા જવદ્યાલય, ર્ોચાસણામાં વલ્લભ 

જવદ્યાલય, વેડછીમા ંસ્વરાજ્ય આશ્રમ, પંચમહાલમા ંભીલ સેવા મંડળ આશ્રમ, રાસમાં શાળા વલ્લભ જવદ્યાનગરન ે

જવદ્યાના ધામ તરીક ેજવકસાવ્યું. આમ, નવી શૈક્ષજણક સસં્થાઓ શરૂ કરી અન ેજવકસાવી. 

 મનુષ્યમા ંખૂર્ જ જ્ઞાન સમાયેલું છે તેન ેજશક્ષણ દ્વાર ઉદ્દીપ્ત કરી સન્માગે વાળવાનું છે. જેથી સરદાર પટેલ 

માનજસક જવકાસની સાથ-ેસાથે શારીરરક જવકાસને લગતી પ્રવૃજતઓને પણ સાકંળે છે. સરદાર પટલે જણાવ ે છે કે, 

“એકલો ર્ુજદ્ધનો જવકાસ નકામો છે. તેનાથી જગતને ફાયદો નથી” તેથી હાથ-પગની કેળવણી પણ જરૂરી હોઇ જશક્ષણ 

સાથે ઉદ્યોગને પણ અત્યંત મહત્વનું ગણાવે છે. 

 સરદાર પટેલ એવું જશક્ષણ ઇચ્છે છે કે જે શાળા-સમાજ, ગામ-રાષ્ટ્રને એકતાર કરનાર હોય અન ેજ્યાં માનવીય 

વ્યવહાર, માનવીય પારસ્પરરક, સામાજજક પારસ્પરરક વ્યવહાર સમજપૂવસક થતો હોય. ર્ાળકની સ્વચ્છતાનુ,ં રહેણી 

કરણીનું, સભ્યતાનુ,ં તાલીમનુ ંઘડતર જશક્ષણ કાળ દરમ્યાન જ થવું જોઇએ, જેથી શાળાન ેતેઓ સમાજના લઘુસ્વરૂપ 

તરીક ેસ્વીકારે છે. ભજવષ્યના જીવનનું સંપૂણસ માનવ ઘડતરનુ ંભાથું, જવદ્યાથી અવસ્થા દરમ્યાન જ પ્રાપ્ત થવું જોઇએ. 

સરદાર પટેલ ેસ્વાવલરં્ી કળેવણીને દ્રજિ સમક્ષ રાખી છે. જેથી જવદ્યાથીઓન ેસામાજજક કેળવણી અભ્યાસ દરમ્યાન 

પ્રાપ્ત થાય તેમજ સ્વાશ્રયી જશક્ષણ પણ સાથે સાથે પ્રાપ્ત થાય એવી જશક્ષણની વ્યવસ્થા જરૂરી છે. 

 સરદાર પટેલ સ્ત્રી કેળવણી જવશે કહેતા કે ભજવષ્યની પ્રજા ઘડતર માટે “છોકરીઓન ેકેળવણી આપ ેતો યોગ્ય 

સ્વતંત્રતા આપવી જ જોઇએ. કેળવણી ન આપો તો આપણા સસંારનુ ંએક અંગ અપંગ રહે છે. તેથી ભજવષ્યની પ્રજા 
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ઘડાતી નથી. અન ે તેની પ્રગજત રૂંધાય છે.” આમ, સરદાર સ્ત્રીઓની કેળવણી જવશે પણ સજાગ હતા. તેઓ “ર્ધી 

ઉન્નજતથી કૂંચી જ સ્ત્રીની ઉન્નજતમાં જ છે.” એમ કહ ેછે. 

 સરદાર પટેલની દ્રજિએ અક્ષરજ્ઞાન એ કેળવણી નથી. અમદાવાદમાં જવદ્યાપીઠમાં સ્નાતકો સમક્ષ (તા. 

૧૨/૦૧/૧૯૩૦) રજૂઆત કરતાં જણાવે છે, - પુસ્તકીય કેળવણીની પરવા ન કરો, એવા માણસો ખૂર્ મળે છે. 

“ડીગ્રી મેળવેલા મારી પાસ ેઘણા આવે છે. મન ેતેમની દયા આવે છે. ડીગ્રી અન ેન ડીગ્રીવાળાં ર્ન્ન ેભટક ેછે. કારણ કે 

જગતની ડીગ્રી વગર ર્ધ ુનકામંુ છે” આમ, સમગ્ર કેળવણીનો ઉદ્દેશ્ય મનુષ્યના ‘મનુષ્યત્વ’ ને ખીલવવાનો છે. 

 

ઉપસહંાર : 

 આમ, સરદાર પટેલના મંતવ્ય અનસુાર જશક્ષણનુ ંકામ એ ચારરત્ર્ય ઘડતર એટલે કે ર્ાળકમાં સદગણુોની સમજ 

કેળવી સદગુણોની ખીલવણી કરવાનું છે, સદગુણોથી સંસ્કારરતા આવ,ે સંસ્કારરતાથી સંસ્કૃજતનો જવકાસ થાય છે. 

જશક્ષણ દ્વારા સદગુણોની ખીલવણી થાય છે જે આપણન ેસારા વતસન તરફ લઇ જાય છે. સારૂ વતસન એ આપણન ે

સંસ્કારરતા તરફ અન ેસસં્કારરતા એ કલા તરફ અથાસત સંસ્કૃજત તરફ દોરી જાય તેવી કેળવણી હોવી જોઇએ. 
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