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પાંશડિ દદનદયાલ ઉપાધ્યાયનો જન્દ્મ શવક્રમ સાંવિ 1973 િાશલવાહન િક 1938 ભાદ્દપદ 

આશ્વશ્વન કૃષ્ણ 13 સોમવાર,ધનિેરસ ઈ.સ.1916, 25 મી સપ્ટેમ્બર જયપુર અજમેર 

રેલમાગવ પર ધનશકયા ગામ નાના િુનીલાલ િુકલના ઘરે થયો હિો. િેમના તપિાનુાં નામ 
ભગવિી પ્રસાદ અને માિાનુાં નામ રામપ્યારી હિુાં. િેમના જન્દ્મનાાં 6 મદહના બાદ િેમના 

તપિાનુાં અવસાન થયુાં હિુાં.િેમનુાં પાલન પોષણ માિાએ કયંુ હિુાં. ઈ.સ.1947માાં રાષ્ટ્રધમવ 

પ્રકાિનની સ્થાપના કરી હિી.10 મી ફેબુ્રઆરી 1968 નાાં રોજ ટરેનના ડધબામાાં િેમની હત્યા 
થઈ હિી. 11 ફેબુ્રઆરી 1968 ના રોજ મુગલરાય રેલ્વે સ્ટેિનના યાડવના િેઓનો મૃિદેહ 

મળી આવ્યો હિો. 

પાંશડિ દદનદયાલ ઉપાધ્યાયને એકાત્મક માનવવાદના પ્રણેિા ગણવામાાં આવે છે.  
પાંશડિ દદન દયાલ ઉપાધ્યાયના િકૈ્ષશણક શવિારો  

શિક્ષણ વ્યશક્િનો જન્દ્મચસદ્ધ અશધકાર છે િથા પોિે પોિાનો સમાજ કહેવા વાળા સમુદાયનુાં 

પ્રથમ કિવવ્ય છે કે િે પોિાના બાળકોને શિચક્ષિ અને સાંસ્કારી બનાવવા સમથવન કરે. 
આશ્રમ વ્યવસ્થાનુાં પાલન થવુાં જોઈએ. માિા-તપિા િથા જાતિ વાળી સમાજ વ્યવસ્થા 

હોવી જોઈએ. 

કમવ કરવુાં દરેક વ્યશક્િ નુાં કિવવ્ય છે િથા કમવ કરવાના પ્રસાંગ માટેનો અશધકાર છે. સમાજ 
વ્યવસ્થા એવી હોવી જોઈએ કે વ્યશક્િને કમવની પ્રેરણા થાય િથા વ્યશક્િમાાં સમાજના પ્રત્યે 

દાશયત્વ  ઊભુાં થાય િેના સાંસ્કાર ઉત્પન્ન થાય. યોગ કે્ષિ કમવફળ છે આ પાયાનુાં સૂિ સમષ્ટષ્ટ્ 
િરફ આવે છે અને સમાજને વ્યશક્િને કમવના પ્રત્યે અહોભાવની લાગણી પેદા થાય છે. કમવ 

ફળ માિ પદરશ્રમમાાં નથી પરાંિુ સાંપૂણવ કે્ષિ છે કમવ માિ  ધન નથી અથવા જીવન રક્ષા 

અથવા શવદ્યાદાન ની કોઈ આર્થથક કકમિ નથી. યોગ કે્ષિથી િણ યોગકે્ષિ નીકળે છે (1) 
આદર કરવો, કદર કરવી (2) ભૌતિક જરૂદરયાિોને પૂરી પાડવી (3) સુરક્ષા આપવી. કમવ 

અને કમવફળના સાંિુલન બગાડવાથી વ્યશક્િ અને સમાજના સાંબાંધોમાાં તિરાડ યોગકે્ષિ  

અપનાવવાની પ્રેરણા આપવી જથેી સાંિુલન જળવાઈ રહે. યોગકે્ષિ  માટે કમવ ફળના રૂપમાાં 
જ ેમળે િેમાાં સમાજ માટે િથા આવનારી પેઢીઓ માટે બિાવવુાં િેને યજ્ઞ કહે છે.સમાજ નુાં 

કર િૂકવીને જ્યારે વ્યશક્િ િેનો ઉપયોગ કરે છે િો િે  ઉપયોગ ધમવયુક્િ નો ઉપયોગ છે. 

પાંશડિ દદનદયાલ ઉપાધ્યાયના િૈક્ષશણક શવિારોનો 
અભ્યાસ 
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શિક્ષા, કમવ,યોગકે્ષિ  અને યજ્ઞનુાં સાંિુલન બગડવાથી સમાજનુાં ધન શવકૃિ બની જાય છે. 

શવકૃિ ધન સમાજના વગોને હાશન પહોંિાડે છે,પદરણામે સમાજ સુખી નથી બનિુાં ચિિા 

અને કુકમો નો શિકાર બની જાય છે . ધમવ પુરૂષાથવની ચસશદ્ધ માટે સમાજ દ્વારા ઉત્તમ શિક્ષણ 
વ્યવસ્થા િથા શવધાનનુાં શનયોજન થવુાં જોઈએ વ્યશક્િ બુશદ્ધમાન પરાક્રમી બનવા  જોઈએ.  

અથવ  પુરૂષાથવની ચસશદ્ધ માટે કમવ અને કમવફળનુાં સાંિુલન હોવુાં જોઈએ. કમવફળ વાળા વ્યશક્િ 

િથા ભૂતમ અને જનમાાં આત્મીયિા હોવી જોઈએ. આ પાયાના પુરુષાથવ ધમવની ચસશદ્ધ વગર 
પુરુષાથવ ચસધ્ધ  થઈ િકિો નથી. કામ પુરૂષાથવની ચસશદ્ધ યોગકે્ષિ  અને યજ્ઞ સાંિુલનથી 

િથા સાંસ્કારથી મનમાાં સજવનની ભાવના પેદા થાય છે. મોક્ષ પુરુષાથવની ચસશદ્ધ કમવ અને 

શિક્ષણના સાંિુલનથી િથા આત્મસાક્ષાત્કારથી અને િેિના જાગરણથી થાય છે. ધમવ, 
અથવ, કામની ચસશદ્ધ મોક્ષ પુરુષાથવ ની પ્રશક્રયા છે. શિક્ષણથી બુશદ્ધનો શવકાસ થાય છે િથા 

આ બુશદ્ધના શવકાસથી સમાજમાાં  વ્યશક્િ જ ે િેનો સાિા માગવ માાં ઉપયોગ કરે. શિક્ષણના 

દ્વારા સમાજમાાં  વ્યશક્િ િથા શવદ્યાથી સ્વાધ્યાયી બને િે પોિે સ્વઅધ્યન કરિો થાય. 
શિક્ષણ દ્વારા સમાજમાાં વ્યશક્િ િથા શવદ્યાથી પોિાના જીવનના મૂલ્યો ને સ્વીકારે. 

શવદ્યાથીને સાંસ્કારી બનાવવા નુાં કાયવ શિક્ષણ કરે છે. શિક્ષણ દ્વારા માનવ અને સમાજનુાં 

શનમાવણ થાય છે. શિક્ષણમાાં ગુણવત્તાનુાં પ્રમાણ જાળવવા માટે જ્ઞાનનુાં દાન કરવુાં જોઈએ. 
શવદ્યાથી જ્ઞાની બને જીવનમાાં પોિાના જ્ઞાનને  આિરણમાાં મૂકે િે જોવાની ફરજ શિક્ષણની 

િથા સમાજની છે માટે સાિા શિક્ષક ની જરૂર છે. મનુષ્યનો સવાંગી શવકાસ માટે િારીદરક 
સુખ માનચસક સુખ ભૌતિક વગેરે પ્રકારના સુખો અપનાવવા પડે શિક્ષણ દ્વારા ભૌતિક 

માનચસક અને આધ્યાશત્મક મૂલ્યો નો સુખો પ્રાપ્ત થિા હોય છે. શિક્ષણ દ્વારા વ્યશક્િમાાં 

રહેલી રિનાત્મક પ્રતિભાની પ્રગટ કરવી અને એના માટે માનવ ,શ્રમ અને  યાંિોનો 
સમન્દ્વય  જરૂરી છે. ભારિીય સાંસ્કૃતિમાાં કમવ અને અથાવિ િમને સવોચ્િ સ્થાન કેળવણી 

દ્વારા જોવા મળુ્યાં. શવજ્ઞાન જવેા શવષયની  માણસની જીવનમાાં લૌશકક અને પારલૌશકક 

ઉન્નતિ થાય છે િથા િેને અપનાવવાની માણસનો શવકાસ થાય છે. શિક્ષણમાાં િકનીકી કે્ષિે 
અને િેના ઉપયોગથી સામાશજક અને સાાંસ્કૃતિક પદ્ધતિનો શવકાસ થાય છે. સામાશજક 

સાંિુલન જળવાઈ રહે િે માટે સામાશજક શવજ્ઞાનની શિક્ષણમાાં િે શવષયની ઊાંડાણપૂવવક 

સમજવુાં જોઈએ. ભારિીય અનુભૂતિ એની સાંસ્કૃતિ દ્વારા થાય છે એકિા માટે સાંસ્કૃતિ અત્યાંિ 
આવશ્યક છે. સાંસ્કૃતિ દ્વારા સાંસ્કારોનુાં ચસિન થાય છે આપણે સાંસ્કૃતિ દ્વારા રાષ્ટ્ર ીયિાના 

દિવન કરી િકીએ. કૃતષ દ્વારા વ્યશક્િ પોિાનુાં જીવન શવકસાવે છે િે પોિે  સ્વાવલાંબન બની 

િકે  છે. સાદહત્ય અને કલા એ રાષ્ટ્ર ને  માટે ગૌરવની લાગણી ઊભી કરે અથવા પેદા કરે િે 
આપણા રાષ્ટ્ર  નો વારસો છે. 

ગાાંધીજીના બુશનયાદી શિક્ષણમાાં વણાટકામને વધારે મહત્વ અપાયુાં અને િેની સાથે શ્રી 

ઉપાધ્યાયે  પણ વણાટકામથી મનુષ્ય આત્મશનભવર બને િેનુાં જીવન પ્રગટે  એવુાં માનિા. 
િાદરિ  જીવનમાાં મોંઘામાાં મોંઘી મૂડી છે િેને િુદ્ધ રાખવા માટે રામાયણ અને મહાભારિ 

જવેા ધમવગ્રાંથો નુાં વાાંિન જરૂરી છે. 
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એકાત્મ માનવવાદની અનુભૂતિ માટે ઉપશનષદ ગીિા વેદોનુાં પણ વાાંિન જરૂરી છે. 

ભાષા એવી સરળ હોવી જોઈએ જનેે વ્યવહાદરક રીિે ઉપયોગ થાય લોકોને એકબીજા સાથે 

જોડે શવિારોની અભભવ્યશક્િ થાય સાંસ્કૃતિ જળવાઈ રહે. 
સાંસ્કૃતિ ભાષા રાષ્ટ્ર ીય એકાત્મિાનો આધાર છે િેના માટે શિક્ષણમાાં યોગ્ય વ્યવસ્થા કરવી 

જોઈએ. 

શિક્ષણનુાં માધ્યમ માિૃભાષામાાં હોવુાં જોઇએ અને િેની અભભવ્યશક્િ ખૂબ જ સરળ હોવી 
જોઈએ. 

ઉદ્યોગો રાષ્ટ્રના શવકાસ માટે ઉપયોગી બને છે. 

શિક્ષણ શિસ્િ પાલન સમાજ પ્રત્યે આદરભાવ અને વ્યવહાર સારો હોવો જોઈએ. 
શિક્ષણ દ્વારા સારુાં  િાદરિ પ્રગટે  છે. પે્રમની લાગણીઓ પેદા થાય છે. 

શિક્ષણ વ્યશક્િને શનસ્વાથી બનાવે છે સેવાભાવી બનાવે છે. 

શિક્ષણ દ્વારા વ્યશક્િને સુખમાાં અને દુઃખમાાં કઈ રીિે જીવવુાં િે બિાવે છે. 
શિક્ષણ દ્વારા રાષ્ટ્રની ભાવના મનમાાં પેદા થાય છે રાષ્ટ્ર  પ્રત્યે સમર્પપિ થાય િેવો ભાવ પ્રગટ 

થાય છે. 

ગુરુ પ્રત્યે આદરની લાગણી પ્રગટે છે િેમના આદેિનુાં પાલન થવુાં જોઈએ. 
શિક્ષણ વ્યશક્િને અહાંકાર રદહિ બનાવે છે. 

શિક્ષણ કાયવમાાં િાાંતિનુાં વાિાવરણ જળવાઈ રહે િેવી વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ. 
શિક્ષણમાાં શ્રતમકોને પ્રશિક્ષણ આપવાની વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ. 

શિક્ષણમાાં ઉત્પાદન વ્યવસ્થા અનુરૂપ શિક્ષણની વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ 
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