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ભારતીય સં કૃતના મૂલાધાર તરીકે વેદોનો અનરેો મિહમા છે. ભારતીય જ્ઞાનનાં 
સવોર્ચ્ચ િહમાલય સમાં વેદો અનન્ત રત્નોની ખાણ છે. ત્યેક યિક્ત, સમાજ અને 
રા ર્ની ઉન્નત એવં ત ાનો આધાર તંભ જ ેતે દેશની િશક્ષણ ણાલી અન ેતેના પર 
રચાયેલી સં કૃત છે. ‘िशक्षा’શબ્દનો સામાન્ય અથર્ છે ‘જ્ઞાન ાપ્ત કરવંુ’ વેદો અનુસાર 
‘િશક્ષા’ નો અથર્ અધ્યયન- અધ્યાપન તથા શીખવંુ – શીખવવંુ એવો થાય છે. િશક્ષણનો 
અથર્ મા  અક્ષરજ્ઞાન ાપ્ત કરવા પૂરતો મયાર્િદત નથી. યિક્ત યા મનુ યન ેસaણુોથી 
િવભૂષત કરી તેનામાં પણૂર્ માનવતા ઉત્પન્ન કરવી અન ે જીવનના અંતમ તબક્કામાં 
મોક્ષ ાિપ્ત કરાવવી તેં જ ‘િશક્ષા’ નો િવિશ  અથર્ છે. ‘सा िव ा या िवमुक्तये’ । ગુરુકુળના 
શાંત તથા પિવ  વાતાવરણમાં રહીને, બધા જ માવનોચત ગુણોને ાપ્ત કરીને 

ચારીન ેભાિવ સaહૃ થ, કતર્ યિન  નાગિરક અન ેસિન્ન  દેશભક્ત બનાવી શકે, તે 
કારની િશક્ષણપaતને ‘િશક્ષા’ કહેવાય છે.  

 पावका नः सरस्वती । (ऋग्वेद.1-3-10, यजुवद -20/8.4) અમારી સર વતી 
પાવક એટલે કે પિવ  છે. આજના યુગમાં આ સર વતી જ્ઞાન માટેનો અત્યન્ત ઉપાદેય 
આદશર્ છે. અથવર્વેદ (1-1-4) ના सं शुर्तने गमेमिह । જ્ઞાન aારા એક યિક્ત બીજી 
યિક્ત સાથે સરળતાપૂવર્ક જોડાઇ શકે છે.   

 અથવર્વેદ (1-1-2,4) માં વાણીના વામી, ઉત્તમ ઉપદેશક ગુરુને ાથર્ના 
કરવામાં આવી છે કે તે િશ યને આનંદપૂવર્ક િવદ્યાનું દાન કરે. ગુરુ-િશ ય ના સંબંધની 
મહત્તા બતાવતા ં અથવર્વેદના (11-5-3) મં માં ક ુ ં છે કે, ‘ગુરુ-િશ યનો સંબંધ 
માતાના ગભર્માં રહેલા બાળક અને તેની માતાના સંબંધ જવેો િનકટતાપૂણર્ છે.’િશ યે ણ 
રા  સુધી ગુરુના ગભર્માં િનવાસ કરવાનો છે,  િવધ અજ્ઞાનથી ઘેરાયેલો િશ ય જ્યારે 
ાથમક િશક્ષા ાપ્ત કરે છે  ત્યારે થમ રા  માધ્યમક િશક્ષા પૂણર્ કરે ત્યારે િaતીય 

રા  અને ઉચ્ચ િશક્ષા ાપ્ત કરે ત્યારે તૃતીય રા  પસાર થાય છે. થમ દૃિ એ જોતાં આ 
વગીર્કરણ થોડંુક થૂળ જણાશે પરંતુ સુ મતાથી જોતાં જ્ઞાનકાંડ, કમર્કાંડ અન ે
ઉપાસનાકાંડ સંબંધી અજ્ઞાનન ે એક-એક રા  માનવામાં આવે છે. ણ રા  સુધી 
ગુરુના ગભર્માં િનવાસ કયાર્ બાદ િશ ય જ્યારે જન્મ ધારણ કરે છે, નાતક બને છે ત્યારે 
તેના દશર્ન માટે દેવો એક ત થાય છે. અથવર્વેદીય મહષઓએ તત્ત્વવેતત્તા, 
સવર્શિક્ત-સમ્પન્ન, જ્ઞાન-સિરતાની િનરન્તર ધારામાં િનમગ્ન આચાયર્નું વરૂપ દશાર્વતા ં
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ક ું છે કે, ‘આચાયર્ જ્ઞાનનો અગાધ સાગર છે, જ ે પોતાના િશ યને પૃથ્વીથી માંડી 
આકાશ પયર્ન્તની ગંભીર અન ેગુપ્ત શિક્તઓનું જ્ઞાન કરાવનાર અિaતીય યિક્ત છે.’  
ઋગ્વેદ(1-141-6) માંિશ યની યોગ્યતા દશાર્વતાં ક ું છે કે – િશ ય આજ્ઞાપાલક, 
િજજ્ઞાસુ, સહાધ્યાયીઓ સાથે મેળ રાખનારો, અનૃતદશીર્, સભા અને સમાજમાં ઉપિ થત 
રહેનાર, મૃદુ, કોમળ, શાંત, અપાર ધૈયર્વાળો, ક્યારેય ગ્લાિન ન કરનારો, ક્રોધરિહત તથા 
પિવ  હોવો જોઇએ. 
 ાચીન ભારતના બહુમૂ ય સંપિત્તરૂપ ઉપિનષદો ગુરુ અને િશ યના વાતાર્લાપ 
કે સંવાદરૂપે છે. મંુડકોપિનષદ્ (1-2-12) માં ति ज्ञानाथर्ं गुरुमेवािम गच्छेत् सिमत्पािणः 
शर्ोितर्यं बर् िन म् અથાર્ત્ િવજ્ઞાન માટે સાધક િશ યે હાથમાં સમધા લઇને જવંુ જોઇએ, 
એમ દશાર્ યું છે. તૈિત્તરીય ઉપિનષદ્ (2-8) માં ‘युवा स्यात् साधु युवाऽध्यापकः आिश ा 
दिृढ ो बिल ः तस्येयं पृिथवी सवार् िव स्य पूणार् स्यात्’  અથાર્ત્ યવુાન ી પુરુષોએ ઉત્તમ 
ચિર વાળા, અત્યન્ત અભ્યાસી, આશાવાન અને દૃઢ સંક પયુક્ત બનવાનુ ં સૂચન કયુર્ં 
છે. ઉપિનષદોનુ ંિશક્ષણ જીવનમાં કમર્ને ાધાન્ય આપ ેછે. ઉપિનષદનો ઋષ કમર્ કરતાં 
જઇન ેસો વષર્નુ ંપણૂર્ આયુ ય ભોગવવાની કામના કરે છે. કોઇપણ કાયર્ કરતાં જઇન ેસો 
વષર્નું પૂણર્ આયુ ય ભોગવવાની કામના કરે છે. કોઇપણ કાયર્ કામના વાથર્ કે 
અહંકારપણૂર્ હોય તો તે યિક્તને સંકુચત બનાવી દે છે. સંકુચત મનોવૃિત્તવાળી યિક્ત 
વયં તો િવ તરી શકતી નથી પણ પોતાની આસપાસના પદાથોર્ના િવકાસમાં પણ 
અવરોધ ઊભો કરે છે. કઠોપિનષaંુ उि त। जागर्त । पर्ाप्य । वराि बोधत ।‘ઊઠો, જાગો 
અન ેધ્યેય ાિપ્ત સુધી પુરુષાથીર્  બનો.’ વાક્ય વામી િવવેકાનંદે ભારત રા ર્ના યુવકોની 
કમર્િન ા વધારવા માટે આ ાનમં રૂપે સંબોધ્યું હતંુ. ક યાણમય િવચારો અન ે
સદ્ભાવનાઓની જાગૃત િવદ્યા કે જ્ઞાન વડે થાય છે. તેના વડે જ પોતાનુ ંઅન ેપારકાનુ ં
ક યાણ કરી શકવાની બુિa ાપ્ત થાય છે તેથી જ િવદ્યા એન ેકહી છે જ ે મુક્ત કરે છે, 
અમૃતત્વની ાિપ્ત કરાવે છે. ઇશાવા યોપિનષદ્ માં ક ું છે કે ‘अिव या मृत्यंु तीत्वा 
िव याऽमृतम तु’े । અમૃત એટલે સદાચારી મંગલભાવનાઓથી યુક્ત ફુિ ત સુમન જવંુે 
િનત્ય સન્ન જીવન િશક્ષણ એવંુ માધ્યમ છે કે જ ે મુિક્તનો માગર્ દશાર્વે છે. યિક્તને 
અંધકારમાંથી કાશના માગર્ તરફ લઇ જાય છે. ઉપિનષaી  असतो मा सद ् गमय ।तमसो 
मा ज्योितगर्मय । मृत्योमार्ऽमतृं गमय ।  ાથર્ના અજ્ઞાનમાંથી જ્ઞાનના કાશની ઝળહળતી 
િદશા ચીંધે છે.  ઉપિનષદોમાં િનિર્દ  નૈતક ઉપદેશોની વતર્માનયુગના િશક્ષણમાં 
ઉપયુક્તતા દશાર્વતાં શ્રી બટર્ ાર્ન્ડ રસેલ ‘Education and the Social Order’ માં કહે છે કે 
આપણી િશક્ષણ સં થાઓમા ં આપણી નવી પેઢી નૈતક મૂ યોના પતનન ે માગેર્ જઇ 
ઉત્પાત, િહંસા અને અનાચાર આચરી રહી છે, ત્યારે ઉપિનષદોએ આપલેાં સનાતન 
નૈતક મૂ યો અને િશક્ષણની ઉચ્ચ ણાલીના આદશોર્ને યાદ કરી આપણી સં કૃતના 
ભ ય મૂ યોને વાગોળવાથી પણ થોડી શાતા જરૂર લાગે છે. 
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