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પૂજ્ય મોટા અને રંગ અવધૂતના િૈક્ષવણક
વવચારોનો અભ્યાસ
ડૉ. જ્ઞાનેિ બ. ગોડબોલે
આસીસ્ટન્ટ પ્રોફે સર, શ્રી સાવજજવનક કૉલેજ ઓફ એજ્યકે િન, ગોધરા
મો:-9427985398 ઈ મેઈલ:-gbgodbole939@gmail.com
વિક્ષણ જીવનઘડતર માટે અતત આવશ્યક છે . સામાવજક અને સાંસ્કૃ તતક વારસાનં
સંક્રમણ વિક્ષણથી સારી રીતે થઈ િકે . સાંપ્રત સમયમાં વ્યવતત અને વ્યવતત અને
સમૂહજીવનની સમસ્યાઓ વધતી જણાય છે . વિસક્ષત વ્યવતત પાસે અક્ષરજ્ઞાન હોય છે
પણ કે ળવાયેલો ન હોવાનં જણાય છે . તેથી વિસક્ષત હોવા છતાં સમસ્યાનં સમાધાન કરી
િકતો નથી. કાલેલકર(૧૯૬૦)1 નોંધે છે કે , “આ દેિને અંગ્રેજી રાજ્યે ભારે નકિાન કયં
હોય તો તેણે વિક્ષણ ધમજનો નાિ કયો છે .” આજે વિક્ષણને વવદ્યાથીના ઘડતર કરતાં
પહરણામને આધારે મૂલવવામાં આવે છે . વિક્ષણની સાથે રહે લા મૂલ્યની દરકાર ઓછી
રખાય છે અથવા રાખતી નથી. િં વતજમાન વિક્ષણ વ્યવતતને ઉજમાળો નથી બનાવતં?
સાચં વિક્ષણ કોને કહે વાય? 20મી સદીના ગજરાતના પૂજય મોટા અને રંગ અવધૂત
ધાર્ષમક, આધયાવત્મક, સામાવજક, વ્યવતતલક્ષી, રાષ્ટ્ર ીય ચેતનાને સંકોરતા, ઉજાગર
કરતા સમકાલીન મહાનભાવો છે . બંને િાળેય વિક્ષક રહ્ા બાદ લોકજીવનના વિક્ષક
બન્યા હતા. શ્રી મોટા(1947)2ના મતે, ‘ભલે ચોસઠ કળા જાણી છતાં, જીવનતણી
સાચી; કળા જો જાણી ના તો તો, બધં એનં જ બાકી છે .” જ્યારે રંગ અવધૂત(2006)3
નોંધે છે , “ અમારી દ્રષ્ટષ્ટ્એ વિક્ષણ એ જેટલં િાસ્ર છે તેથી વધારે કળા છે , અને કળા તો
જેમ વધારે કે ળવીએ તેમ વધારે ખીલી નીકળે.” આમ, બંને ચચતકો જીવનકલાના ઉપાસક
છે . આ બન્ને વ્યવતતજીવન અને સમાજજીવન ઉત્થાનના ચચતકો છે . બંને ચચતકોએ
પોતપોતાની રીતે વ્યવતત અને સમાજજીવનને ઉજમાળો બનાવવાનો ભગીરથ પ્રયત્ન
કયો છે . મૂળ વિક્ષકનો જીવ ધરાવતા બંને ચચતકોએ જે અનભવ્યં છે તેને વન:સ્વાથજ
લોકહહતાથે વહે ચ્યં છે , કોઈ પણ પ્રકારની ખેવના સેવ્યા વગર. બંને ધમજવનષ્ઠ
વ્યવતતઓએ વિષ્ય પરંપરા (ગાદી પરંપરા) ઉભી કરી નથી, પરંપરાપોષક અને જ્યાં
પરંપરા યોગ્ય લાગી નથી ત્યાં પરંપરાભંજક બન્યા છે . આમ, બંને ચચતકો પૂણજત:
રૂઢીવાદી રહ્ાં નથી. તેમનામાં જીવમારની સેવા કરવાનો ધમજ કે ન્દ્રસ્થાને જણાય છે . બંને
મૂલ્યવનષ્ઠ અને વનસ્પૃહી. બંને પોતાના આશ્રમમાં સંપવિના વહીવટમાં ટર સ્ટી તરીકે રહ્ા
નથી. વ્યવતતજીવન અને સમૂહજીવનના આચારનં પહરમાજજન કરનારા, અલગારી
વ્યવતતત્વ ધરાવતા આ બંને લોકવિક્ષકોના વિક્ષણ વવિેના વવચારો તપાસવા આ
અભ્યાસ હાથ ધયો છે .
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ચાવીરૂપ િબ્દો:પૂજ્ય મોટા:- 4 સપ્ટે મ્બર, 1898ના રોજ હાલના વડોદરા વજલ્લાના સાવલીમાં જન્મ થયો
હતો. ચનીલાલ આશ્રમ ભગતનં પ્રાથતમક વિક્ષણ કાલોલ, મેહટર કનં વિક્ષણ પેટલાદમાં
થયં હતં. ત્યારબાદ વડોદરામાં કૉલેજ વિક્ષણનો ત્યાગ કરી ગૂજરાત વવદ્યાપીઠ,
અમદાવાદ ખાતે સ્નાતક થવા માટે ના છે વટના બે રણ વષજ અભ્યાસ ત્યાગી ગાંધીજી
ચીંધેલ કાયોમાં જોડાયા. ગજરાતી ભાષાના મૂધજન્ય સાહહત્યકાર શ્રી ર. વ.
દેસાઈ(2008)4

‘પ્રણામપ્રલાપ’ની પ્રસ્તાવનામાં નોંધે છે , “...એક સાચા મૂક

સમાજસેવક અને પ્રભભતત તરીકે તેઓ વવકસ્યા...ગાંધી પ્રવૃવિએ ગજરાતને િિ
કંચનની કણકે બંધાયેલા-ઘડાયેલા પરષો આપ્યા છે . શ્રી રવવિંકર મહારાજ કે
પરીસક્ષતલાલ એમાં સહજ યાદ આવે એમ છે . તેમની યાદીમાં શ્રી ચનીલાલ(શ્રીમોટા)ને હં
મૂકં છં .” ઈ.સ. 1939માં આત્મસાક્ષાત્કાર થતા ગાંધીજી પ્રેહરત કાયો છોડી વ્યવતતજીવન
અને સમાજજીવન ઉધવજગામી બનાવવા અનેક કાયોને િર કયાજ, વેગ મળ્યો. પેટલીકર,
ભટ્ટ અને મહે તા(1987)5 નોંધે છે કે , ‘શ્રીમોટા એક જ વાત કરે છે -મારે સમાજને બેઠો
કરવો છે ....” ખેર(1996)6 નોંધે છે કે , “.... આવા સંક્રાંતતકાળમાં, આપવિકાળમાં
વિક્ષણ જગતને યોગ્ય હદિા દોર મળી રહે તે અથે આજીવન ભેખધારી આ વવરલ સંતનો
આત્મા ગજરાતની ધરતી પર એક ખૂણેથી બીજા ખૂણે ઘૂમતો રહ્ો અને વિક્ષણ જગતમાં
નવા ચીલા ચાતરી યવત્કસચત મારામાં પણ

પ્રાણ પૂરવાની, તેને પનજીજવન પ્રદાન

કરવાની જીવનભર મથામણ કરી હતી.” આ ચચતકે ઈ.સ. 23 જલાઈ, 1976ના રોજ
સ્વેચ્છાએ દેહ છોડ્યો.
રંગ અવધૂત:- 21 નવેમ્બર, 21મી નવેમ્બર, 1898 ના રોજ ગજરાતના પંચમહાલ
વજલ્લાના ગોધરા નગરમાં જન્મ થયો હતો. મેહટર ક સધીનં વિક્ષણ ગોધરામાં થયં હતં.
ત્યારબાદ વડોદરામાં કૉલેજ વિક્ષણનો ત્યાગ કરી ગૂજરાત વવદ્યાપીઠ, અમદાવાદથી
ઈ.સ. 1921માં સ્નાતક થયા, ગાંધીજી પ્રેહરત કાયોમાં જોડાય. કે ટલાક લોકોની કથનીકરણીમાં ભેદ જોયો; ગાંધીજી પ્રેહરત કાયો છોડયા. ઈ.સ. 1925માં સ્વ સાક્ષાત્કાર માટે
નારે શ્વર સાધના કરી. આત્મસાક્ષાત્કાર થતા દત્ત્ભવતતના માધયમથી લોકવિક્ષણ માટે
અનેક કાયો કયાજ. જોષી(2005)7એ નોધયં છે કે , પૂજ્યશ્રી મોટાના મતે, ...એમનામાં જે
દૈવત હતં એનો લાભ આપના ગજરાતે લીધો નહહ.....અમારા સંસ્કૃ તના પ્રાધયાપક કરતાં
પણ એમની પ્રતતભા વધ તેજસ્વી. એ િીઘ્રકવવ હતા...એ િરીરે મહારાષ્ટ્ર ીય હતા પણ
ગજરાતી ભાષા ઉપર તેમનો ભારે કાબૂ હતો.....એમની િવતત વવષે કઈંક કહે વં એ મારા
જેવાની િવતત બહારનં છે .” રંગ અવધૂતે ‘નારે શ્વર’ને લોકવિક્ષણનં કે ન્દ્ર બનાવ્યં હતં.
ઉત્સવઉજવણી વવષે એક પરમાં રંગ અવધૂત(2007)8 લખે છે , “ગરકૃ પાથી એમની
જીવનિવિ તથા સંસ્કારિવિ થઈ રહી છે .....તેથી ઉત્સવ પણ એક તાલીમ કે ન્દ્ર જ બની
રહે છે .” અનેક લોકસંગ્રહાત્મક પ્રવૃવિ કરનાર રંગ અવધૂતે જોષી(1998)9 સાથે રમૂજ
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કરતાં કહ્ં હતં કે , “કૉલેજમાં તારે બે-રણ તપહરયડ લેવાના, મારે તો આખો હદવસ. તારે
મયાજહદત વવદ્યાથીઓ અને મારે તો અસંખ્ય. રવવવારની કે Casual Leave નહહ. વેકેિન
નહહ, પગાર નહહ, પેન્િન નહહ અને એમ આખો હદવસ હંમેિ ચાલ્યા જ કરે .” આમ, રંગ
અવધૂતે નારે શ્વરને જગ
ં મ વવદ્યાપીઠ બનાવી હતી અને તેઓ આચાયજ હતા. તેમણે
સ્વેચ્છાએ ઈ.સ. 19 નવેમ્બર, 1968ના રોજ હહરદ્વાર ખાતે દેહોત્સગજ કયો.
િૈક્ષવણક વવચારો:- જેનાથી વ્યવતતજીવન અને સમાજજીવન પહરવતજન અને પહરમાજજન
થાય પહરણામે વ્યવતત અને સમાજનં ઉધવીકરણ થાય. આમ, વ્યવતત અને સમાજ
જીવનને ઉન્નત બનાવવાની પ્રવક્રયા એટલે વિક્ષણ. અહીં િૈક્ષવણક વવચારોમાં વિક્ષણ,
વિક્ષણનો હે ત, વિક્ષણની પ્રયવતતઓ-પિતતઓ, વિસ્ત, વિક્ષક, વવદ્યાથી, વિક્ષક –
વવદ્યાથી સંબંધનો સમાવેિ થાય છે .
અભ્યાસના હે ત:
1. આ અભ્યાસન હે તઓ આ મજબ છે .
2. પૂજ્ય મોટા અને રંગ અવધૂતના વિક્ષણ અંગેના વવચારો જાણવા.
3. પૂજ્ય મોટા અને રંગ અવધૂતના વવચારોમાં વિક્ષણના હે તઓ તપાસવા.
4. પૂજ્ય મોટા અને રંગ અવધૂતની વિક્ષણની પ્રયવતતઓ-પિતતઓ જાણવી.
5. પૂજ્ય મોટા અને રંગ અવધૂતના વિક્ષણમાં વિસ્ત અંગેના વવચારોનો અભ્યાસ
કરવો.
6. પૂજ્ય મોટા અને રંગ અવધૂતના વિક્ષક વવિેના વવચારો તપાસવા.
7. પૂજ્ય મોટા અને રંગ અવધૂતના વવદ્યાથી વવિેના વવચારો જાણવા.
8. પૂજ્ય મોટા અને રંગ અવધૂતના મતે વિક્ષક –વવદ્યાથી સંબંધના સંબંધોના વવચારો
તપાસવા.
વ્યાપવવશ્વ અને નમૂનો:આ અભ્યાસમાં પૂજ્ય મોટા અને રંગ અવધૂતના પસ્તકો અને પ્રવચનોનો સમાવેિ
થાય છે તથા તેમના વવચારોનં સંકલન-સંપાદન થયેલાં સાહહત્યનો પણ સમાવેિ થાય
છે .
સંિોધન પિતત
સંિોધન માટે સંબંવધત પસ્તકોનો અભાસ કયો. હે તઓને અનરૂપ વવચાર એકમો
એકતરત કરી તેનં વવશ્લેષણ કરવામાં આવ્યં હતં. આ સંિોધનમાં પસ્તકાલય પિતતનો
અને વવષયવસ્ત વવશ્લેષણ પિતત ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો.
તારણો:1. પૂજ્ય મોટા 'જીવનતણી સાચી કળા' િીખવાના હહમાયતી છે અને રંગ અવધૂત
‘વિક્ષણ એ જેટલં િાસ્ર છે તેથી વધારે કળા છે અને કળા તો જેમ વધારે કે ળવીએ
તેમ વધારે ખીલી નીકળે.’ એમ માને છે . વ્યવતતએ વિક્ષણ થકી જીવનનં સમાજજન
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કરવાનં છે , વ્યવતતએ જીવન ખીલવવાનં છે . વિક્ષણરૂપી કળા દ્વારા જ્ઞાન પર ચઢે લા
અજ્ઞાનનં આવરણ ખસેડવાનં છે ., જેથી અંતરદ્વાર ખલે. બંને લોકવિક્ષકો માણસ
સારો માનવી બની 'સ્વ'ને તપછાણવાની કળા વવકસાવે એ જરૂરી હોવાનં છે .
2. પૂજ્ય મોટા મને છે કે , અનભવનં જ્ઞાન જીવનના વ્યવહારમાંથી કે ળવવાનં છે તે
મેળવવાનં છે . જયારે રંગ અવધૂત અનભવને મહત્ત્વ આપતાં કહે છે કે , ‘એક કણ
અનભવ હજારો ખાંડી અભ્યાસ કરતાં પણ વધારે વકમતી છે .’ બંને ચચતકોના માટે
વિક્ષણ પ્રવક્રયામાં અનભવ અગત્યનો છે . અનભવથી પ્રગટત જ્ઞાન વ્યવતતએ
આચરણમાં મૂકી પોતાનો ઉત્કષજ સાધવાનો છે .
3. પૂજ્ય મોટા વવકસેલા જીવન માટે ગણભાવના અગત્યના માને છે . ભણતરને ‘મોટં
ભૂત’ કહે નાર રંગ અવધૂત એકબીજામાં સાચા દેવત્વની ભાવના પ્રગટાવે, એકબીજા
માટે સહાનભૂતત અને આદરની જ્યોત જગાવે તેને સાચં ભણતર માને છે . આમ, બંને
ચચતકો ગણ-મૂલ્યોના હહમાયતી છે .
4. પૂજ્ય મોટા ‘વવના ચાહરત્ર્ય અભ્યાસ, અભ્યાસ ખપનો ન તે’ ગણાવે છે . જયારે રંગ
અવધૂત સદ્-વવદ્યાને તમામ પ્રકારની સંપવિ ગણાવે છે . વવદ્યા એટલે એકલં જ્ઞાન જ
નહહ પણ સારા સંસ્કાર વવકાસનો પાયો એ વવદ્યા ઉપર હોવાનં તેઓ માને છે . આ
બંનેના વવચારમાં વ્યવતતનો ચાહરત્ર્યવવકાસ સહજ અભભપ્રેત છે .
5. પૂજ્ય મોટાના મતે વિક્ષણનો હે ત મૂલ્યનો વવકાસ, ચાહરત્ર્યવનમાજણ અને
સ્વસાક્ષાત્કારનો છે જ્યારે રંગ અવધૂતના મતે વવદ્યાથીના િારીહરક, માનસસક,
નૈતતક, આધયાવત્મક વવકાસ અને આત્મસાક્ષાત્કારનો હોવો જોઈએ. ટૂં કમાં, બંને
ચચતકોના મતે વિક્ષણનો હે ત જીવનવવકાસલક્ષી હોવો જોઈએ.
6. પૂજ્ય મોટા નીરીસક્ષત અભ્યાસ પિતત અને પ્રયોગપિતતના સમથજક હતા.
મૌનમંહદરના પ્રયોગમાં સ્વાધયાય પિતત જણાય છે . તેઓ વવદ્યાથી સ્વયં અનભવ
લઈ જીવનઘડતર કરે તેવં માનતા હતા. જ્યારે રંગ અવધૂતે લોકવિક્ષણાથે ગાન,
પ્રવચન, પ્રશ્નોિરી, ઉત્સવોની ઉજવણી, સ્તોરોના પાઠ, ગ્રંથોના પારાયણ વગેરે
પિતતઓ અને પ્રયવતતઓનો ઉપયોગ કયો હતો તેમજ સ્વાધયાય, નીરીસક્ષત
અભ્યાસ પિતત અને પ્રયોગપિતતના હહમાયતી હતા.
7. પૂજ્ય મોટા વવદ્યાથીઓમાં સ્વયંવિસ્ત અને દ્રઢ મનોબળ વવકસે તેના હહમાયતી હતા
જ્યારે રંગ અવધૂતના મતે સદાચાર, સટે વો, વિસ્ત અને સંસ્કાર વિક્ષણ દ્વારા
વવકસવા જોઈએ. તેમણે ઉત્સવોની ઉજવણી, સ્તોરોના પાઠ અને ગ્રંથોના પારાયણ
દ્વારા લોકજીવનને વિસ્ત તથા સંસ્કાર સહજ સીંચન કયં હતં.
8. પૂજ્ય મોટા વ્યવતતમાં ગણ ભાવનાના વવકાસને અગત્યનં માને છે સાથોસાથ જ્ઞાન
મનમાં ઉતારવા એક ધયાન થવાનં વવદ્યાથીઓને સૂચવે છે . રંગ અવધૂત ભાવવવકાસ
સાધવા તથા મન એકાગ્ર કરવા પ્રાથજનાને જરૂરી માને છે .
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9. પૂજ્ય મોટાના વવદ્યાથીઓને પ્રેમથી વિ કરવાના હહમાયતી છે , તેઓ વિક્ષકને દ્રષ્ટ્ા
થવાનં સૂચવે છે પૂજ્ય મોટાના મતે વિક્ષક િિ આચરણવાળો, વવષયવનષ્ણાત અને
બાળ મનોવવજ્ઞાનનો જ્ઞાતા હોવો જોઈએ. જ્યારે રંગ અવધૂત વિક્ષક કતજવ્યવનષ્ઠ,
સંસ્કારી, પ્રયોગિીલ અને જ્ઞાનતપપાસ હોવો જરૂરી માને છે .
10. પૂજ્ય મોટા વવદ્યાથીઓને ચાહરત્ર્યગઠન કરવા જણાવે છે , તેઓ વવદ્યાથીઓને
આિાવાદી બની મહે નત થવા સૂચવે છે . રંગ અવધૂત વવદ્યાથીઓને ઉદ્યમિીલ,
સંયમી, ચાહરત્ર્યવાન અને સંસ્કારી થવા સૂચવે છે .
11. પૂજ્ય મોટાના માટે વિક્ષક વવદ્યાથી વચ્ચે મોટાભાઈ-નાનાભાઈજેવો સંબંધ હોવો
જોઈએ. જયારે રંગ અવધૂત વિક્ષક –વવદ્યાથીઓના પરસ્પર સ્નેહને આવશ્યક માને
છે , તેઓએ ‘छात्र दे वो भव’ ઉવતત ચહરતાથજ કરી છે .
સમાપન:વતજમાન સમયમાં જીવનલક્ષી વિક્ષણ કરતાં આજીવવકાલક્ષી વિક્ષણને વધારે મહત્વ
આપી રહ્ં છે પહરણામે વ્યવતત અને સમાજની સમસ્યાઓ વધી છે . પૂજ્ય મોટા અને રંગ
અવધૂત જીવનલક્ષી વિક્ષણના હહમાયતી છે . વવદ્યાથીઓમાં સૈિાંતતકજ્ઞાન સાથે
પ્રાયોતગક-અનભવજન્ય જ્ઞાન જરૂરી આજે સાથજક કરવાની જરૂર છે . વ્યવતત અને
સમાજમાં મૂલ્યોનો હ્રાસ થયો છે , જે ચચતાજનક અને દ:ખદ છે , આ માટે િં વિક્ષણ
જવાબદાર તો નથી ને? આવા ચચતકોનં ચચતન વતજમાનપ્રવાહને લક્ષમાં રાખી વિક્ષણમાં
લાવવાનં વ્યવતત અને સમાજના ઉિવળ ભવવષ્ય માટે સાથજક થિે.
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