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1. INTRODUCTION:  

कोणत्याही देशामधे्य जर त्या देशाचा विकास साधाियाचा असेल तर त्या देशामधे्य असणायाां वशक्षण पद्धती कडे  पहािे 

लागेल. त्या देशा मधे्य वदले जाणारे वशक्षण त्या मधे्य अंतर्भूत असणारे घटक त्या देशा मधे्य वदले जाणारे वशक्षणाचा उदे्दश त्याच 

बरोबर त्या उदे्दशाची प्राप्ती करणारे अभ्यास घटक ह्ांचा समािेश होतो .त्या समाजामधे्य असणारी सामाज मुल्ये त्या देशातील ि 

समाजातील वशक्षण पद्धती मधे्य असणे आिश्यक आहे.  

 
2. LITERATURE REVIEW:                                     

                 वशक्षण म्हणजे काय ह्ाची व्याख्या बयाूच र्ारतीय तथा पाश्चात्य वशक्षण तज्ांनी करून ठेिली आहे .महात्मा गांधीजी 

सांगतात त्या प्रमाणे वशक्षण म्हणजे आत्म्याचा विकास आहे तर टागोर सांगतात त्या प्रमाणे वशक्षण म्हणजे सुप्त गुणांचा विकास डॉ 

आंबेडकर सांगतात त्या प्रमाणे वशक्षण हे िावघणीचे दुध आहे ज्या मुळे आत्म विश्िास वनमाूण होतो तर पंवडत मदन मोहन मालिीय 

म्हणतात त्या प्रमाणे वशक्षण म्हणजे व्यक्तीचा  सिाांगीण विकास तर वशक्षण म्हणजे  स्वामी वििेकानंद आत्मत्मक उन्नती सांगतात 

,सिूपल्ली राधाकृष्णन ,योगी अरविंद ह्ांच्या देखील वशक्षणाच्या अश्याच संकल्पना आहेत . प्राचीन  काळा पासभन ते आजतागायत 

वशक्षणनाची पद्धत बदलली सोबतच  वतचा िैचाररक गुणधमू बदलला असेल व्याप्ती बदलली असेल तरी एक मुख्य हेतभ आज देखील 

कायम आहे तो म्हणजे वशक्षणाचे महत्व वटकभ न आहे काळाप्रमाणे ह्ां मधे्य बरेच बदल वनत्मित झाले आहेत पण मुळ गार्ां हा तोच 

आहे .प्राचीन काळी गुरुकुल पाध्धध्धतीद्वारे वशक्षण वदले घेतले जाई आज त्याची जागा मोठ्या मोठ्या इमारतीनंी घेतली असेल तरी मभळ 

ममू तेच आहे विद्यार्थ्ाूचा  विकास ह्ा मधे्य मभळतत्व म्हणभन आपण समजभ शकतो  

                 वशक्षणावशिाय  वशक्षणाची अन्य शाखांची द्वारे सिाांसाठी उघडी होती त्यामुळे त्या त्यां काळात  विज्ानाच प्रसार झालेला 

वदसभन येतो, जर िेगिेगळ्या शास्त्ांचा अभ्यास केला तर आपणास हे वदसभन येईल वक त्या शास्त्ामधे्य वशक्षणाचा प्रचार ि प्रसार 

असल्या वशिाय हे ज्ान देता िा घेता येणे शक्य नव्हते ह्ां मधे्य  मुतीशास्त्, धातभ शास्त् , आयुिेद, धनुिेद बांधकाम शास्त् ,अिकाश 

शास्त् ,जोवतष पंचांग र्भगोल ,मंवदर शास्त् ,कायदा, अथूशास्त् ,राज्यशास्त् ह्ा बरोबरीने वनतीशास्त् ,युद्ध शास्त् , खगोल शास्त् ,ह्ा 

प्रमाणे अनेक शास्त् शाखांचा समािेश होतो .र्गिान गणेश १६  विद्या ६४ कलांची देिता म्हणभन प्रवसद्ध आहेत ह्ाचा अथू वकमान 

इतक्या ज्ान शाखा होत्या .ह्ा सिू ज्ानाच्या शाखांचा अभ्यास तत्कालीन समाजामधे्य सिू मान्य असला पावहजे .१२ िषे गुरु गृही 

राहून गुरुच्या आदेशां प्रमाणे घेतलेले वशक्षण व्यिहारात आणण्या साठी हे विद्याथी समाजा मधे्य जात असत पण त्याच बरोबर नीती 

शास्त् हा अध्ययनाचा  प्रमुख र्ाग असल्या मुळे कदाचीत कोणताही विद्याथी गरजे पेक्षा अवधक धनाची अपेक्षा करीत नसािेत . 

समाजातील गरजाच कमी असल्या मुळे संपत्तीची हाि ह्ा विद्यर्थ्ाांचा वठकाणी नसािी आथिा नगण्य स्वरूपात असािी , प्रत्यक 

समाज ि प्रत्यक गाि स्वयंपभणू  होते गािातील गरजा कमी असाियाच्या त्यांच्या गरजा स्थावनक पातळीिरच जास्त करून सोडिल्या 

जाियाच्या त्या साठी आिश्यक वशक्षण त्यांना त्यांच्या घरूनच वदले जात होते त्या मुळे वशक्षणाच्या संधी मयाूवदत होत्या. वशक्षण 

आजच्या संकल्पने पेक्षा िेगळे होते गाि ि शहर ह्ामधे्य बराच  फरक होता गािातील जीिन हे मोठ्या प्रमाणात त्मस्थर असािे तर 

शहरातील जीिन हे काला प्रमाणे बदलणारे असािे.  

Abstract:    Education is the only key for any nation for development as a Nation and also for a person. Many 
educationists define education from time to time. education is transformed from gurukul to modern school   with 
same dedication and intention. though education was controlled by some section of the society despite of that every 
person got education from different field. Education starts from stone age with art and with drawing pictures. Art 
education    might be the first  branch of education and music after that. botany, and other branches of education 
were taught latter 
 
Key Words: education , development, art, painting, music, literature. 
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पाषाण काळात आम्हाला वज वचते्र गुहेमधे्य वदसभन येतात ती ह्ाच कारणांमुळे. र्ीमबेटका ह्ाचे उत्तम उदाहरण म्हणािे 

लागेल वशक्षणाची सुरुिात इथभन झाली असे म्हणता येईल . मनुष्याला वदसणायाू सिूच प्राण्यान बद्धल आकषूण होते सर्ोिताली 

असणायाू सिू िस्तभंना प्राण्यांना ह्ातभन जिळभ न अभ्यासण्याची प्रव्रत्ती वनमाूण होते त्यातभनच निे निे धोध करािेसे िाटतात त्यातभन निी 

निी वचते्र साकारल्या जात असत .रेषाचे  प्रयोग ि वचत्रकलेच्या माध्यामातभन सुरु झालेला हा प्रिास नंतर विविध विषयांना साद घालत 

पुढे जातो  व्यत्मक्तमत्वाच्या जडण घडणीमधे्य वशक्षणाचे महत्व अनन्य साधारण महत्व आहे .वशक्षणाची सुरुिात प््रयते्यक व्यक्तीची 

वचत्रकले पासभन होत असते प्रते्यक जन बालपणी पावहलेल्या िस्तभंना अआपाल्या सोबत उपलब्ध असणायाू साधनांिर उतरित 

असतो.               

मनुष्याने वनसगाूतील िेगिेगळे आिाज एकले त्या आिाजाची नक्कल करण्याचा प्रयत्न सुरु झाला ह्ा मधे्य विविध पशु 

पक्षांचे आिाज होते वनसगाूमधे्य होत असणायाू बदलांचे आिाज होते िाहत्या पाण्याचा आिाज होता, िाहत्या िायाूचा आिाज होता , 
वनसगाूत असणायाू विविध साथ संगती तुन वनमाूण होणारा ध्वनी ह्ांची सुद्धा नक्कल सुरु झाली त्यातभन मानिाच्या अभ्यासासाठी 

निीन विषय संगीताच्या रूपाने वमळाला कला आवण संगीताच्या रूपाने मानिाचा विक्षणाचा  प्रिास सुरु झाला रेखा वचत्राने वचत्राचे 

स्वरूप धारण केले  वचत्र कलेचे रूप नंतर च्या काळात मभती कलेने घेतले .गुहे मधे्य सुरुिातीला रेखा वचत्र नंतर वचत्र त्या नंतर विविध 

प्रकाच्या मभत्ती तयार होिभ लागल्या पण ह्ावनवमूती मधे्य बराच काल लागला प्रारंवर्क चीत्र कलेपासभन उन्नत मुतीकलेपयांत चा विकास 

काही सह्स्त्कान्चा होता . विक्षण हे काहीतरी वमळिण्या पेक्षा काहीतरी देण्याकडे कल अवधक होता .त्यासाठी मोठा संघषू असािा 

.ह्ामधे्य संघषू स्वतः  शीच होता जे आहे त्यात अजभन सुधारणा करण्याच्या दृष्टीकोनातभन होता . ऐकलेल्या आिाजांना , ध्वनीनंा मभतू 

रूप देण्याचा होता पावहलेल्या दृश्यांना प्रत्यक्षात उतरिण्याचा  संकल्प होता .वशक्षणाचा प्रिास आता वचत्रकले पासभन संगीता पयांत 

विस्ताररत होता .रेशांपासभन सुरु झालेला प्रिासाची वदशा सरळ नव्हती रेषा पासभन आकृत्यांपयांत आता प्रिास होिभ घातला आकृत्याना 

आता आकार प्राप्त होिभ लागले  होते तसतसा वशक्षणाचा प्रिास देखील एक एक पाउल पुढे टाकीत होता विज्ानापेक्षा कलेच्या 

प्रसाराने वशक्षणाची किाडे उघडली  गेली. 

वचत्रकले नंतर संगीत आवण त्यानंतर बहुदा िनस्पतीशास्त् माणसाच्या जीिनामधे्य वशकण्याचा विषय झाला असािा. 

अथाूतच आजच्या विसृ्तत जीिशास्त्ाच्या िा िनस्पवतशास्त्ाच्या व्याखे्यत हे पभणू पणे बसणार नाही परंतु  सर्ोिताली सहज पणे 

वमळणायाू िनस्पती त्यांचा उपयोग त्यातील खाद्य कोणत्या अखाद्य कोणत्या ह्ातभन माणसाच्या अभ्यासाची वदशा ठरली असािी 

तुलनेने प्रावनशास्त् हे नंतर अभ्यासले गेले असािे वजतके िनस्पती शास्त् अभ्यासंयास सोपे वततके प्राणीशास्त् नव्हते . त्यानंतर शरीर 

शास्त् हे अभ्यासल्या गेले ि विविध ज्ान शाखांचा पररचय आता होिभ लागला होता .आपण आिती र्ोिती असलेल्या सिू िस्तभंचे 

वनरीक्षण हा मानिाचा मभळ गुणधमू त्यानुसार विविध ज्ान शाखांची सुरुिात झाली .ज्ानेंवियांचा  देखील  कमेंविये यांचा बरोबरीने 

िापर  हळभ  हळभ  िाढभ  लागला .सुरुिात केिळ कामेंिीयानेच होती नंतर ज्ान इंवियांची आता गरज िाढभ  लागली िाढत जाणायाू ज्ान 

शाखेचा उपयोग अनुर्ित जाणायाू ज्ान इंविय ि कमू इंविय ह्ांचा उपयोग िाढभ  लागला . वचत्र कला हे ज्ानाचे मभळ मानता येईल  

.र्ागित गीते मधे्य सांवगतल्या प्रमाणे “तवद्वधी प्रवणपातेन पररप्रश्नेन  सेिया   उपवदकं्षती ते ज्ान स्तत्व दवशूतम “ ज्ान घेण्याच्या काही 

पद्धती आहेत सेिा र्ाि ,उतं्कठा आवण  आदर असल्या वशिाय ज्ान वमळत नाही .  माते कडभ न घेतले गेलेले ज्ान हे अिलोकानातभन 

घेतले गेलेले होते .माते कडभ न घेतले गेलेल्या ज्ाना व्यवतररक्त  ज्ान हे तीन पद्धतीने घेतले जािभ शकते .एक स्वतः  चे ज्ान  स्वअध्यायन 

ह्ा द्वारे घेतले गेलेले ज्ान .ह्ा मधे्य स्वतः  ची इिा जास्त पावहजे ह्ा मधे्य एकलव्य हे आदशू उदाहरण म्हणता येईल .गौतम बुद्धाला 

ज्ान प्राप्ती झाली वह ह्ाच प्रकारची होती  . िधूमान महािीरांनी ह्ाच मागाूने ज्ान प्राप्ती करून घेतली .दुसरे म्हणजे आपल्या पेक्षा 

अनुर्िी व्यक्ती िा गुरु कडभ न घेतले गेलेले ज्ान .र्गिान राम र्गिान श्रीकृष्ण ह्ा ष अनेक उदाहरणे ह्ा साठी देता येतील . वजथे 

अडचण असेल वतथे मागूदशून वमळते ि आपले वशक्षण योग्य िाटेने चालभ  शकते .गुरु जिळ असणारे ज्ान ह्ामधे्य विद्याथी अजभन 

िाढ करीत असत .वतसरे ज्ान घेण्याचे साधन िा मागू म्हणजे सामुवहक रीतीने घेतले गेलेले ज्ान  .िेद काला मधे्य अनेक ऋषी एकत्र 

येिभन असलेल्या प्रश्नांची उकल केलेली आहे .ऋगे्वद काळामधे्य ऋग्वदाची रचनां करताना ११  मंडळांची रचना केलेली आहे प्रते्यक 

मंडलाचे एक प्रमुक ऋषी असत त्यांच्या मागू दशून ने ज्ानाजूनाचे  काम चालत असत .प्राचीन बौद्ध काला मधे्य अनेक विद्वान मंडळी 

आपले प्रश्न एकत्र येिभन बसभन त्यािर मागू काढीत असत . अशी वकती तरी उदाहरणे ह्ा साठी उपलब्ध आहेत. 

वशक्षण हे केिळ वदले ि घेतले जात नव्हते तर ते वमळिािे लागत त्या साठी संघषू होता ज्ान घेणे हे वततके सोपे नव्हते 

म्हणभन ज्ानाला वकमत होती त्या मुळे ज्ानी व्यक्तीला देखील समाजा मधे्य वकमत होती .वशक्षण हे स्वतः  इतकेच पररिाराला आिश्यक 

आहे हे समजत असले तरी आपल्या जिळील शे्रष्ठता वह दुसऱ्या जिळ सहजासहजी जािभ नये ह्ा साठी प्रयत्न होता जो वक मानिाचा 

एक स्थायी र्ाि म्हणता येईल .ज्ान म्हणजे सत्य , सत्य म्हणजे ईश्िर वह संकल्पना पुढे येिभ लागली .ज्ान साधना म्हणजे ईश्िर 

साधना आवण  ह्ा साठी प्रयत्न होिभ लागले . सत्य म्हणजे  ईश्िर म्हणजेच वनसगाूतील शक्ती ,ह्ा शक्तीनंा आिाहन केले जािभ लागले 

त्या साठी मंत्र तयार केले जािभ लागले ह्ातभन वनसगू पुजेची सुरुिात झाली .जगातील सिूच धमाूचे तत्वज्ान हे मुख्यतः  दोन प्रकारापैकी 

आधारलेले  आहे एक तर वनसगू पभजा , नीसगाूमधे्य असणायाू विविध शक्ती ह्ा बद्धल मानिास सुरुिातीपासभनच आकषूण आहे उन 

िारा पाउस ह्ासोबत धरती कडे असणारा वनमाूण आवण नि सृजन करण्या चा गुणधमू धरणीकंप िा सागरीय लाटा विक्राळ 

महासागराने  कधी मधे्य धारण केलेले रूप ,पृथ्वीच्या पोटाला वचरणारा ि आतभन प्रचंड गजूना करीत बाहेर येिभ पाहणारा लािा , तर 

कधी प्रचंड जंगलाला देखील आपल्या किेत घेिभ पाहणारा अग्नी ,आपल्या प्रचंड ताकातीवनशी असणाऱ्या अजानुबाहू िृक्षांना  

धाराशायी करू पाहणायाू िािटळी सदृष तुफान .वनसगू लहरीचंा कायम चालणारा खेळ  ि ह्ात पराधीनतेच्या साक्षातकाराने ह्ा 
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सिूच असणायाू वनसगाूतील प्रमुख शक्ती ह्ांच्या आकषूणापोटी वकंिा  र्ीती पोटी आवण त्याच बरोबर उतु्सकातेपाई ह्ा वनसगू 

शक्तीचंी उपासना चालिली गेली त्यातभन वशक्षणाचे निे मागू शोधले गेले नव्या िाटा चोखाळल्या गेल्या .त्यातभन निीन ज्ानाची के्षते्र 

आढळभ न आली.  

वनसगू पभजे वशिाय माणसाला जर जास्त उतु्सकता होती ती आपल्या पभिूजांची .पभिूजांच्या आठिणीतभन वकिा त्यांच्या 

आदरातभन त्यांची पभजा केली गेली वह पभजा आजच्या अथाूने कदावचत  नसेल तरी त्यांच्या ह्ासाठी र्ािना उत्कट असल्या पावहजेत . 

जगातील सिू प्राचीन धमाूची तत्वज्ान ह्ा संबधीतच वदसभन येते .त्यातभन वशक्षणाच्या नव्या िाटा शोधल्या गेल्या. हे सिू निीन वपढीला 

वदले गेले पावहजे ह्ा र्ािनेतभन वशक्षणाच्या पद्धती शोधल्या गेल्या त्यानुसार तत्कालीन आिश्याकेनुसार ज्ान ि ज्ानाच्या शाखा 

तयार झाल्या.  

मनुष्य हा सामावजक प्राणी आहे पण वह जाणीि त्याला बयाूच कालानंतर झाली . पाषाण काला मधे्य प्राणीित  राहणारा हा 

नंतर समभहामधे्य वशकार करू लागला ह्ा साठी समभहाची अिश्यकता समजभन आली नंतर च्या काळात िसाहती वनमाूण झाल्या 

छोट्या गािांचे रूप पालटभ  लागले मोठ्या शहरांचा उद्भि होिभ लागला. त्यातभन शहराच्या प्रशासनाचा प्रश्न ऐरणीिर आले त्यातभन 

नगर प्रशासन, राज्य राज्य वनवमूती, सत्ता त्यासाठी सत्ता संघषू हे सिू होिभ लागले त्या साठी आिश्यक मनुष्य बाल तयार करणे 

वजकरीचे झाले त्यातभन आिश्यक असे प्रवशक्षण आता राज्या च्या माध्यमातभन जनतेला वदले जािभ लागले .त्यातभनच हे सिू निीन विषय 

तयार होिभ लागले त्यािर मंथने  सुरु झाली .वशक्षणाच्या नव्या िाटा ि निे प्रिाह नजरेस र्रू लागले .राज्य शास्त् , अथू शास्त् ,कर 

संकलन, कर प्रणाली वह सुरु झाली  राज्याची आिश्यकता िाढभ  लागली तशी निे निे मागू उत्पन्न िाढिण्यासाठी शोधले जािभ लागले 

ह्ातभनच व्यापाराची सुरुिात झाली .राज्याच्या सुरके्षचे प्रश्न उरे् रावहले त्यातभन युद्ध शास्त् वनमाूण झाले. मनुष्याच्या आत्मत्मक प्रगवत 

साठी देत्मखल निी ंन विषयाची सुरुिात झाली तत्व ज्ान ,सावहत्य  ह्ा साठी तयार झालेले विषय. 

प्रते्यक मनुष्याला जन्म ि  मृत्यभचे कुतभहल आवण र्ीती आहे .जन्मा पभिीचे तथा मृत्यभ नंतर चे रहस्य शोधण्या साठी विचार 

मंथना झालेली आहे . मृत्यभ नंतर चे जग नंतर चा प्रिास ह्ा बद्धल बयाूच  धमाूत वििेचण ि विश्लेषण   केले गेले आहे .ते शोधण्याचा 

प्रयत्न केला गेला त्यासाठी विवशष्ठ प्रकारचा अंवतम प्रिास कसा असािा ह्ा बद्धल पद्धती तयार केली गेली . कुठे जन्नत ि जाहानुम 

ची संकल्प माडली गेली तर कुठे स्वगू ि नरकाची संकल्पना माडली गेली .कुठे हेल ि हेिन ची संकल्पनेचा स्वीकार केला गेला . 

स्वगू ि नरक ह्ाच्या चचेने धमू शास्त्ात मृत्यभ नंतर चे विधान हे  विषय प्रामुख्याने  अभ्यासले  गेले  .अिश्याकेनुसार आपआपल्या 

सोई नुसार समजे तथा गरजे नुसार त्याची व्याख्यां केली गेली .मृत्यभ ची र्ीती आपणाकडभ न बरेच कायू करून घेत असते .प्रते्यकाचा 

मृत्यभ ठरलेला आहे पण ह्ातभन काही कुठे सोडिणभक होते का त्या साठी बरेच प्रयत्न केले गेले काही िेळा प्रत्यक्षात तर काही िेळा 

काल्पवनक प्रयोगाने आयुष्याची दोरी मजबभत करण्या साठी प्रयत्न केले गेले .वशक्षणाचे उपयोग आवण प्रयोग आता सुरु झाले होते 

.ह्ा जीिन वशक्षणातभन दोन प्रिाह तयार झाले एक धावमूकते कडे ि धावमूक वशक्षणातभन  अध्यात्मत्मकते ि त्यातभन  पारलौवकक ते कडे 

प्रिास सुरु झाला तर दुसरा ऐवहक वशक्षणाकडभ न व्यािहाररकतेकडे  प्रिाह होता. केिळ र्ारातीयांच्या  बाबतीत असे नवे्ह तर 

विश्िाच्या समस्त मानि जातीचा ि समस्त संसृ्कतीचा थोडा अवधक प्रिास असाच असािा.  अध्यात्मत्मक वशक्षणाबरोबर लौवकक तथा 

पारलौवकक वशक्षणाची वदशा शोधल्या जािभ लागली. गरज वह शोधाची जननी असते त्या नुसार उत्पन्न  झालेल्या उत्कटतेतभन 

वशक्षणाचा प्रिास सुरु झाला.   कधी हा प्रिास संथ होता तर कधी अनपेवक्षत ररत्या जलद झाला. 

जगाच्या इवतहासामधे्य सिू प्रथम छोट्या गािांची स्थापना झाली त्यानंतर मोठ्या शहरांचा उद्भि झाला असािा असे मानले 

जाते त्यामुळे वशक्षणाची सुरुिात प्रते्यक  घरापासभन  होिभन  त्याचा विस्तार गािापासभन शहरापयांत गेलेला असािा . ज्ात जगाच्या 

इवतहासामधे्य हडप्पा संसृ्कती वह पवहली नागरी संसृ्कती उदयास आली ह्ा मधे्य मोहेंजोदरो , हद्दपा , लोथल , धोलाविरा ,कालीबंगा 

इत्यादी शहरे उदयास आली वसंधभ घाटी संसृ्कती मुळे जगाला शहरी  संसृ्कती चा  जरी पररचय झालेला असला तरी हे आपणाला 

मानािेच लागेल वक ह्ा नागरसंकृती पभिी ग्रामीण संकृती चे  प्ररु्त्व असलेच  पावहजे .वशक्षण हे िाढत्या शहरीकरणाबरोबर िाढत 

गेले, के्षत्र िाढत गेली ि असलेली के्षते्र विस्तारली गेली वशक्षण हे वदव्याच्या उजेडा सम अंधकारातभन प्रकाशाकडे नेणारे साधन समजले 

जािभ लागले प्राप्त पररत्मस्थती नुसार उपलब्ध ज्ान शाखेची द्वारे उघडण्याचा प्रयत्न केला जािभ लागला त्यातभन वशक्षणाची मके्तदारी 

देखील सुरु झाली . असलेले ज्ान स्वतः  कडे ठेिण्याचा कल िाढभ  लागला .कारण ज्यांच्या जिळ विवशष्ट ज्ान आहे त्याना समाजात 

वकंमत , मान सन्मान वमळभ  लागला त्यामुळे एक प्रकारे शे्रष्ठत्वाची जाणीि होिभ लागली . पण असणायाू सामावजक बंधनामुळे वशक्षणाचे 

सािूवत्रकरण होणे क्रमप्राप्त होते, कुठे कमी िा अवधक कालािधी असलां तरी आता प्रशासना कडभ न देखील वशक्षणाची जबाबदारी 

घेतली जािभ लागली. 

   िैवदक काला पभिी रामायण ि महार्ारत ह्ा धमू गं्रथात तत्कालीन वशक्षणाचे प्रवतवबंब रेखांवकत करण्यात आले आहे . 

ह्ा मधे्य श्रीरामाचे वशक्षण ि तत्कालीन वशक्षण .गुरुकुल पद्धती ह्ा काळात अत्मस्तत्वात होती वशक्षणासाठी असणारा त्याग, मेहनत, 

वचकाटी हे दशूविते. पण त्याच बरोबर राजा पासभन शेिटच्या व्यक्तीपयांत वशक्षणासाठी असणारी तळमळ, कठोर मेहनत, त्याग ह्ा 

वशिाय वशक्षण वमळभ  शकत नाही हे रेखांवकत करते .ह्ातभन तत्कालीन पद्धती ि उपयुक्तता ह्ा बद्धल मावहती वमळते, महार्ारतामधे्य 

गुरुचे वशक्षक कसे झाले वह मावहती वमळते ,पण मुख्य मावहती िैवदक काळातभन प्राप्त होते.  

वनसगाूची पभजा त्यातील असणायाू शक्तीचंी उपासना करण्यासाठी प्रारंर्ी  ऋगे्वद केला गेला ज्या मधे्य वनसगाूच्या शक्तीनंा 

कसे प्राप्त कराियाचे ह्ाचे मागू सुचिले आहेत ह्ा असणायाू शक्तीनंा प्राप्त करण्या चे मागू त्या साठी आिश्यक असणारे विधी ि 

त्यानुसार लागणारे मंत्र तयार केले गेले वशक्षणाच्या वदशेने हे पवहले क्रांवतकारी पाउल म्हटले तर हरकत नाही ते ह्ा मुळे की तो 
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पयांत इतक्या मोठ्या प्रमाणात वशक्षण वदले घेतले जात नसे .तयार झालेले मंत्र कसे म्हणािे ह्ासाठी सामिेद तयार करण्यात आले 

.लागणायाू िस्तभ तथा पभजा विधी ह्ासाठी यजुिेद तयार करण्यात आले. ह्ा वशिाय अन्य कारणासाठी अथिू िेद तयार केले गेले 

कोणतीही वलखाणाची सुविधा साधन नसताना हजारोच्या संखेने ऋचा तयार केल्या गेल्या. म्हणण्याची पद्धत त्यातील व्याकरण ि 

अन्य बारकािे सखोल पणे तपासल्या गेले विद्याथाून कडभ न हे पाठांतरीत करिले  जािभ लागले वशक्षणामधे्य पाठांतराचे महत्व 

अधोरेत्मखत करण्यात आले. र्ाषा ि व्याकरण ह्ा कडे जास्तीचे लक्ष वदले जािभ लागले. जरी र्ाषा ह्ा आधीच वशकणे सुरु झाले 

असले तरी व्याकरवणक र्ाषेची सुरुिात झाली.  

धमू वशक्षणाची सुरुिात त्यािारोबर र्ाषा शास्त्ाचा झालेला विकास वशक्षनाची ि समाजाची  वदशा ठरित गेले.िैवदक िाग्मय 

तयार होिभ लागले िेदा सोबत  ईश्िराचा विचार, ईश्िराचे अत्मस्तत्व,ईश्िराची प्राप्ती ,”स्वः ” चा विचार, जन्माचे रहस्य, मृत्यभ ची मीमांसा, 
जगाची उत्पत्ती, त्याची कारणे, त्याचे अत्मस्तत्व, जीिनाचे लक्ष ह्ा सिू विषयांकडे गांर्ीयाूने पावहले जािभ लागले त्यातभन उपवनषदांची 

वनवमूती सुरु झाली. िेद िा उपवनषदे ह्ांची  वनवमूती कुणा एका व्यक्ती कडभ न झालेली नाही तर अनेक महान तपस्वी वशक्षण देणारे 

थोर ऋषी ह्ांनी केलेली आहे .वह  रचना एका ठराविक काळात न होता काही कालािधी मधे्य झालेली आहे .ऋगे्वद यजुिेद सामिेद 

अथिू िेद त्याच बरोबरीने १८ उपवनषदे ज्ान रूपाने संग्रवहत झाले . नंतर च्या काळात पुराणे तयार झाली सामान्य जनांना ज्ान प्रत्यक्ष 

रूपाने वदले तर समाजाने कठीण जाते त्या साठी जर गोष्टी रूपाने ज्ान वदले गेले तर समजण्यास सोपे जाते त्या नुसार पुराणे तयार 

केली गेली विविध ऋषीनंी आपआपले विचार शब्द बद्ध करून ठेिले त्यात समाज चालण्या साठी आिश्यक वनयम ह्ांचा समािेश 

होता त्या सृ्मती रूपाने पुढे आल्या. नंतर च्या कालाय समाजासाठी सभत्र बद्धता आणण्या साठी ह्ाचा उपयोग झाला. 

 

MATERIAL: ज्ान वमळिण्यासाठी आिश्यक असणारी सिू साधने संगणक, महाजाल (internet ), पुस्तके वचत्रकलेची साधने.  

 

METHOD: वनरीक्षण अिलोकन आवण वनष्कषू वह ह्ासाठी पद्धती असभ शकेल. 

  
DISCUSSION:              

    धमू वशक्षणाची सुरुिात त्यािारोबर र्ाषा शास्त्ाचा झालेला विकास वशक्षनाची ि समाजाची  वदशा ठरित गेले.िैवदक िाग्मय 

तयार होिभ लागले िेदा सोबत  ईश्िराचा विचार, ईश्िराचे अत्मस्तत्व,ईश्िराची प्राप्ती ,”स्वः ” चा विचार, जन्माचे रहस्य, मृत्यभ ची मीमांसा, 
जगाची उत्पत्ती ,त्याची कारणे ,त्याचे अत्मस्तत्व ,जीिनाचे लक्ष ह्ा सिू विषयांकडे गांर्ीयाूने पावहले जािभ लागले त्यातभन उपवनषदांची 

वनवमूती सुरु झाली . िेद िा उपवनषदे ह्ांची  वनवमूती कुणा एका व्यक्ती कडभ न झालेली नाही तर अनेक महान तपस्वी वशक्षण देणारे 

थोर ऋषी ह्ांनी केलेली आहे .वह  रचना एका ठराविक काळात न होता काही कालािधी मधे्य झालेली आहे .ऋगे्वद यजुिेद सामिेद 

अथिू िेद त्याच बरोबरीने १८ उपवनषदे ज्ान रूपाने संग्रवहत झाले . नंतर च्या काळात पुराणे तयार झाली सामान्य जनांना ज्ान प्रत्यक्ष 

रूपाने वदले तर समाजाने कठीण जाते त्या साठी जर गोष्टी रूपाने ज्ान वदले गेले तर समजण्यास सोपे जाते त्या नुसार पुराणे तयार 

केली गेली विविध ऋषीनंी आपआपले विचार शब्द बद्ध करून ठेिले त्यात समाज चालण्या साठी आिश्यक वनयम ह्ांचा समािेश 

होता त्या सृ्मती रूपाने पुढे आल्या. नंतर च्या कालाय समाजासाठी सभत्र बद्धता आणण्या साठी ह्ाचा उपयोग झाला. 

 

ANALYSIS:  समाजासाठी लागणायाू वनयमा सोबतच आिश्यक असे उपजीविकेची साधने शोधली जािभ लागली त्यातभन विविध 

प्रकारचे कारागीर तयार झाले त्यांची एकानंतर एक वपढी वनमाूण होिभन त्या कलेला महत्व वमळाले. ह्ातभनच वनमाूण कायू झाले 

असंख्य अवद्वतीय बांधकामे तयार केली गेली. राजाश्रय वमळाल्याने मोठ्या इमारती, मंवदरे, स्थापत्य वनमाूण झाले. विना वशक्षणाने 

अशी असाध्य कामे संर्ि करणे अशक्य आहे. 

FINDINGS: वशक्षण हे सदैि चालणारी प्रवक्रया आहे .प्रते्यक जन वशक्षणाचा विकास स्वतः  बरोबरच सुरु होत असतो प्रते्यक 

जन वशक्षणाचा अवर्लाषी असतो ज्ानाच्या विविध शाखान पैकी वचत्र कले पासभन सुरुिात जरी झालेली असली तरी अनेक विद्या 

शाखांचा विकास कालाप्रमाणे ि आिश्यकते प्रमाणे झाला आहे.  
 

SUMMARY: वशक्षण हे आत्म वनरू्र बनिण्या साठी असते. प्राचीन कालापासभन सुरु झालेला वशक्षणाचा प्रिास अनंत असणार 

आहे वचत्र कले पासभन सुरु झालेली सुरुिात अनंत विद्या शाखांना स्पशभून जाते ि व्यक्तीक आपु्नत्मतत साधते 
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