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 પ્રસ્ત ળન  : 
 શળક્ષણ એ ભાનલજીલનન  ંઆંતરયક વયંક્ષણ છે. જેભા ંશળક્ષક ભન ષ્મને ભાણવાઆના ાઠો 
ળીખલે છે. ભાણવને યંયાગત લાડાઓભાથંી ફશાય કાઢી 'સ્લતતં્ર વ્મરકત' તયીકે જીલલાનો 
દયજજો અે છે, યંત   શળક્ષકવભાજને ભાયો એક પ્રશ્ન છે કે, પ્રલતતભાન વભમભા ંજીલન ને 
શળક્ષણ લચ્ચે યસ્ય વફંધં યહ્યો છે ખયો ? લ્વખં્મને ફાદ કયતા ભોટાબાગના જલાફ 
અળ ેના. કાયણ કે, ભોટાબાગના શળક્ષકો ોતાના ધ્માન કામતને એક શલશધ તયીકે જ જ એ છે. 
તેથી રૂરઢગત શળક્ષણપ્રરિમાન  ંલાસ્તશલક ચચત્ર શળક્ષણજગત વભક્ષ યજૂ થત  ંનથી. શા, કેટરાકં 
આંગીના લેઢે ગણી ળકામ તેલા ગણમા-ંગાઠમા ં શળક્ષકોએ ોતાના શળક્ષણકામતના ન બલોને 
ન બલકથારૂે ળબ્દસ્થ કયીને શળક્ષકવભાજને અત્ભશનયીક્ષણ તયપ પ્રેયલાના પ્રમાવો કમાત છે. 
શળક્ષકત્લથી બમાાં બમાાં એલા ભનસ ખ વલ્રા તેભાના એક છે. ભનસ ખ વલ્રાએ ોતાના 
શળક્ષકજીલનના ન બલોને 'ન બલની એયણ ય'ભા ંઅરેખી થતવબય શળક્ષણનો એક નલો 
યાશ ચીંધ્મો છે. અથી ભ્માવકતાતને ભનસ ખ વલ્રાની ન બલકથાભા ંશનરૂશત શળક્ષકશલમક 
શલચાયોને જોલા, જાણલા ને વભજલાની જજજ્ઞાવા થઆ. 
 શાંોધનન  ષતેઓુ : 

 'ન બલની એયણ ય'ભા ંપ્રશતચફિંચફત થતા ંશળક્ષકશલમક શલચાયોનો ભ્માવ કયલો. 
 ન બલકથાભા ં શનષ્ન્ન થતા ં શળક્ષકશલમક શલચાયોન  ં શલશ્રેણ ન ેથતઘટન કયીન ે

તાયણો તાયલલા. 
 શાંોધનન  પ્રશ્નો : 
 'ન બલની એયણ ય'ભા ંશળક્ષકશલમક શલચાયો કેલા શળે? 

 ન બલકથાભા ંશળક્ષકશલમક શલચાયોન  ંશલશ્રેણ, થતઘટન ને તાયણો કેલા ભળે? 

 શક્ષકશળવયક શનદોનુાં શળશ્ેવણ અને અથથઘટન : 

 'ન બલની એયણ ય'ન  ંપ્રાથશભક લાચંનથી કેટરીક ખ્મારાત્ભક વભજ તેભજ શલચાય 
એકભોની વખં્માત્ભક ઈરબ્બ્ધનો ખ્માર અવ્મો. શલચાય એકભોની ભારશતીન  ંએકત્રીકયણ કયલા 
ભાટે નોંધત્રકની પ્રાયંચબક યચના કયીને શલશ્રેણ અંગેનો પ્રાયંચબક શનણતમ રેલાન  ંનક્કી કય ાં 
દ્વિતીમ લાચંન દયમ્માન ન બલકથાભાથંી પ્રાપ્ત થમેરા ં શળક્ષકશલમક ક ર ૧૪ શલચાય 
એકભોન  ંશલશ્રેણ ને થતઘટન નીચે પ્રભાણે કયલાભા ંઅવ્ય  ંછે. 
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શક્ષક 

ક્રમ શળચ ર એકમો ચ ળીરૂ બ્દો 
૧ શળક્ષક થવ  ંએ એક યીતે વાધના છે. (.ૃ૧૭૯) શળક્ષકવાધના 
૨ શળક્ષકત્લ કેલ લગતખડંભા ં જ નથી શોત  ,ં તભાભ કામો ન ે

વફંધંોભા ંણ શોમ છે. (.ૃ ૨૨૭) 
કામો ને વફંધંોભા ં
શળક્ષકત્લના ફીજ  

૩ શળક્ષક તયીકે અત્ભીમતાબમાાં, ધૈમતણૂત ને મલૂ્મશનષ્ઠ યશીએ 
તો કશ મં પ જત  ંનથી. (.ૃ ૧૪૩) 

અત્ભીમતા, ધૈમત, 
મલૂ્મશનષ્ઠા 

૪ શળક્ષકે એકથી લધ  દ્ધશતઓ, ભાગો ભાટે ઈદ્ય ક્ત યશવે   ં જોઆએ. 
(.ૃ૭૦) 

દ્ધશતઓ ને ભાગો 

૫ જો શળક્ષકો એક લખત જાતતાવ યત્લે જાગ્રત થામ, તો તેભન ે
યવ ડ ેછે. (.ૃ૧૭૯) 

જાતતાવ યત્લે 
જાગ્રત 

૬ શલદ્યાથીને શલકાવ બણી પે્રયલા ભાટે, સ્લળક્ક્તન  ંબાન કયાલલા 
ભાટે શળક્ષકે ખ દને ઓખલાન  ં વાતત્મણૂત  કામત કયવ  ં જોઆએ. 
(.ૃ૧૭૯) 

સ્લળક્ક્તન  ંબાન 

૭ કામતકયોની જાતતાવ ભાટેની ચબમ ખતા લધે તેલા કામતિભો 
વતત ને દૃષ્ષ્ટલૂતક ચારતા યશલેા જોઆએ. (.ૃ૧૮૩) 

જાતતાવ ભાટેના 
કામતિભો 

૮ શળક્ષકો વતત લાચંતા-શલચાયતા યશ ેતો જ ોતે શલકશવત યશ ેછે. 
(.ૃ ૧૮૨) 

શળક્ષકન  ં ધ્મમન-
ચચિંતન 

૯ જો શળક્ષક ખ લ્રો શોમ, અઘડતય ભાટે ઈત્સ ક શોમ, ોતાને 
વતત શલદ્યાથી ગણતો શોમ તો ગ્રથંોભાથંી, વત્વગંભાથંી ન ે
જીલનાન બંલોભાથંી ળીખી ળકે છે. (.ૃ૨૨૮) 

ધ્મમન િાયા 
અઘડતય 

૧૦ શલદ્યાથીઓને લાચંલા પે્રયલા, યવ ઉબો કયલો એ ધ્માકોન  ં
કાભ છે. (.ૃ ૧૦૨) 

ધ્મમન યવ 

૧૧ શળક્ષક શલદ્યાથીના ચારયત્ર્મઘડતય ને વશૃિઓના ઉધ્લીકયણ 
ભાટે પે્રયનાય મ ખ્મ ફ છે. (.ૃ ૨૪૦) 

ચારયત્ર્મઘડતય ને 
વશૃિઓન  ંઉધ્લીકયણ 

૧૨ કેલ શલદ્યાથી જ શળક્ષક ાવેથી ળીખ ેછે તેવ  ંનથી, શળક્ષક ણ 
શલદ્યાથી ાવેથી ઘણ  ંળીખે છે. (.ૃ ૨૨૮) 

શળક્ષક-શલદ્યાથી 
યસ્ય ળીખલ ે

૧૩ શલદ્યાથીઓ વભક્ષ ાયદળતક યશવે   ં એ શળક્ષકજીલનની શરેી 
ળયત છે. (.ૃ ૨૧૯) 

ાયદશળિતા 

૧૪ શલદ્યાથી ભારશતીથી અગ લધીને જ્ઞાનમાત્રા કયે ને જ્ઞાનને 

વભજણરૂે ોતાનાભા ં ઠાયે એ જ વાચા શળક્ષકની ઝખંના શોમ 
છે. (.ૃ૮૯) 

વભજણરૂી જ્ઞાનમાત્રા  

 ઈય તક્ત વાયણીભા ંચાલીરૂ ળબ્દોની િભળઃ ગોઠલણી ને ભ્માવ યથી સ્ષ્ટ થામ 
છે કે, ભનસ ખ વલ્રાના શળક્ષકવફંધંી શલચાયોભા ં શળક્ષકવાધના, કામો ને વફંધંોભા ં શળક્ષકત્લ, 
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અત્ભીમતા ને મલૂ્મશનષ્ઠા, દ્ધશતઓ ને ભાગો, સ્લળક્ક્ત, જાતતાવ ભાટેના કામતિભો, 
ધ્મમન, અઘડતય, ાયદશળિતા, વભજણરૂી જ્ઞાનમાત્રા લગેયે મ ખ્મ ળબ્દ ઘટકો છે. 
            શળક્ષણ એક શલત્ર વ્મલવામ છે. તે એક એવ  ં શભળન છે જે દેળ, કા તેભજ રયક્સ્થશત 
પ્રભાણે ફદરાત   ંયશ ેછે. શળક્ષણકામત યાષ્રશનભાતણન  ંકામત છે. 'શળક્ષકવાધના' ળબ્દાલરી સચૂચત કયે 
છે કે, શળક્ષકે શળક્ષણક્ષેતે્ર ફનતી નાનકડી ઘટનાઓભા ંણ વબાનતા દાખલલી જરૂયી ફને છે. 
ને અ દયેક ફનાલોને ખ લ્રા ભને લૂતગ્રશમ ક્ત ફનીને મરૂલલા ડ ેછે. શલદ્યાથીઓ શનજીલ 
દાથો નથી,યંત   શલકાવભાન ચૈતન્મ છે. ચૈતન્મ વાથે કાભ ાય ાડનાયે ખ દને ઓખલાન  ં
વાતત્મ કેલવ  ં ડ ે છે. શળક્ષકવાધના વદંબ ે શલનોફા બાલે (વલ્રા,ભનસ ખ. ૨૦૦૮/૨૦૧૧. 

.ૃ૧૮૨) જણાલે છે કે, "દયેક કામતકય કામતકય તો શોમ જ, યંત   વાધક ણ શોલો જોઆએ." 
શળક્ષણ પ્રરિમાના તભાભ કામોભા ંતેભજ વભગ્ર કામતકયોના વફંધંોભા ંશળક્ષકન  ંશળક્ષકત્લ પ્રગટે છે. 
શળક્ષકન  ંશળક્ષકત્લ લગતખડં યૂત   ંવીશભત યશતે   ંનથી. શળક્ષક શલદ્યાથીને વશામક ફનીને 'ત  ંતાયો 
દીલો થા'ની બાલના જગાડ ેછે. 
 શલચાય એકભ- ૩ સ્ષ્ટ કયે છે કે, શળક્ષણભા ંઅત્ભીમતા, ધીયજ ને મલૂ્મશનષ્ઠા શોલી 
ખફૂ અલશ્મક છે. શળક્ષકે બાશલવભાજન  ંનલશનભાતણ કયલાન  ંછે. શળક્ષકની દયેક ળૈક્ષચણક પ્રવશૃિ 
જીલનોમોગી તેભજ વભાજોમોગી ફનલી જરૂયી છે. તેથી જ ભનસ ખ વલ્રાએ શળક્ષકના 
'જીલનધભત' ને શલશળષ્ટ ગણાવ્મો છે. શળક્ષક ાવે શલદ્યાથીઓને જ્ઞાન અલાના શલશલધ ભાગો 
તેભજ નેક દ્ધશતઓ શોલી જરૂયી છે. કાયણ કે, દયેક શલદ્યાથી શલચબન્ન લાતાલયણ, વસં્કાય-
લાયવો, ભનોલરણો રઆને અલતો શોલાથી દયેકની જ્ઞાનકક્ષાઓ-થતગ્રશણક્ષભતાઓ તેભજ 
બ દ્વદ્ધભા ંજ દાણ  ંજોલા ભે છે. જેભ દયેક તાાની એક ચાલી શોતી નથી. તેભ ફધી વભસ્માના 
ઈકેરો ભાટેનો કોઆ એક ભાગત શોતો નથી. ધ્માન દ્ધશત શલળે રપયોઝ કા. દાલય (ટેર, 
ફફાબાઇ.૧૯૮૮/૧૯૯૮..ૃ૧૩૪) જણાલે છે કે, "શળક્ષણની કાને ફહ  વાલધાનીલૂતક કેલલી 
ડ ેછે. ોતાની ાવેની ભારશતીન  ંબડંો ગભે તેભ લેડપી નાખલાન  ંનથી શોત  .ં ણ દ્ધશતવય 
ને કરાત્ભક ઢફ ેશલદ્યાથીઓને શોંચાડલાન  ંશોમ છે." 
 શળક્ષણન  ંશનલામત ઘટક જાતતાવ છે. શળક્ષણક્ષેત્રે શળક્ષકની વયકાયક છફી અંરકત 
કયલાભા ં જાતતાવ દીલાદાડંી વભાન છે. ભનસ ખ વલ્રા શળક્ષકવભાજને જાતતાવ યત્લે 
જાગ્રત યશલેાન  ં સચૂલે છે. અત્ભશનયીક્ષણથી શળક્ષકન  ં વ્મક્ક્તત્લ સ ગ્રશથત ફને છે. ોતાના 
કામોના વફા ં ન ે નફા ં ાવાઓં અંગ ે શલચાયલાની તક વાંડ ે છે. શળક્ષકોની 
અત્ભવબાનતા ભાટે જાતતાવના કામતિભોન  ંવતત ને દૃષ્ષ્ટલૂતક અમોજન થવ  ંજરૂયી છે. 
કાયણ કે, કોઆ એક જ કામતિભ ઈિભ ને છેલટનો શોતો નથી. વસં્થાના મ ખ્મ ભાણવોએ 
ગ ણશલકાવ સ ટેલરૂે ક્સ્થય થામ તેની કાજી રેલી જોઆએ. શલદ્યાથીઓભા ં સ્લળક્ક્તન  ં બાન 
કયાલતા શરેા શળક્ષકભા ંઅત્ભશનયીક્ષણન  ંકૌળલ્મ કેલામેલ  ંશોવ  ંજરૂયી છે. 'અત્ભશનયીક્ષણ' ન ે
કેલણીનો વલોચ્ચ શતે   ભાનનાય ગાધંીજી (દલે, ળાસ્ત્રી જમેન્ર. ૧૯૮૬/૨૦૧૩. .ૃ૧૭૧) નોંધે છે 
કે, "અંશતભ લાસ્તશલકતાનો ન બલ આશ્વય ને અત્ભાન ભશૂતન  ંજ્ઞાન છે." 

 ભાનલજીલનના સ ખાકાયીભમ જીલન ભાટે લાચંન એ ચબન્ન અંગ વભાન છે. લાચંન એ 
શળક્ષકોના લૈચારયક ાવાઓંને ભજબતૂ કયે છે. શલદ્યાથીઓને લગતખડંભા ં લૈશલધ્મણૂત જ્ઞાન 
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ીયવલા ભાટે શળક્ષકન  ં વતત ધ્મમન શોવ  ં અલશ્મક ફને છે. શળક્ષકના વતત લાચંનથી 
ધ્માન કામતભા ંપ્રલારશતા જલાઆ યશ ે છે. ને ોતે વભગ્રણે શલકવતો યશ ે છે. ભનસ ખ 
વલ્રા શળક્ષકવજ્જતા ને અઘડતય ભાટે શળક્ષકન ેકામભ ખ લ્રા ને ઈત્સ ક યશલેાન  ંસચૂલે  
છે. શળક્ષકના વ્મક્ક્તત્લના ખ લ્રાણાથંી નલીન પ્રલાશો વાથે ન કૂ થલાભા ંમ શ્કેરીઓ ડતી 
નથી. ને તે એકથી લધ  દ્ધશતઓ તેભજ ભાગો ભાટે ઈદ્ય ક્ત યશ ેછે. તે ોતાના અઘડતય 
ભાટે શભેંળા ઈત્સ ક યશ ેછે. તે ોતાને શલદ્યાથી ગણીને ગ્રથંો, વત્વગં તેભજ જીલનાન બંલોભાથંી 
નવ  ં નવ  ં ળીખતો યશ ે છે. શલદ્યાથીઘડતયભા ં ણ લાચંન એક ભશત્ત્લન  ં રયફ છે. તેથી 
શળક્ષકના ભશત્ત્લના કામોભાનં   ંએક કામત શલદ્યાથીઓભા ંલાચંનયવ ઉબો કયલાન  ંછે, લાચંન ભાટે 
પ્રેરયત કયલાનો છે. શલચાય એકભ-૧૨ સ્ષ્ટ કયે છે કે, લગતશળક્ષણ દયમ્માન શળક્ષક ધ્માન 
િાયા શલદ્યાથીઓને ળીખલે છે. તેભા ંભાત્ર શલદ્યાથીઓ જ નથી ળીખતા, યંત   શલદ્યાથીઓ ાવેથી 
શળક્ષક ણ ળીખતો યશ ેછે. એટરે લગતશળક્ષણ દયમ્માન શળક્ષક-શલદ્યાથી જ્ઞાનન  ંયસ્ય અદાન-
પ્રદાન કયે છે. એકફીજા નલા જ્ઞાનનો ોતાનાભા ંઈભેયો કયે છે. 
 શલચાય એકભ-૧૧ ને ૧૩ની 'ચારયત્ર્મઘડતય ને વશૃિઓન  ંઉધ્લીકયણ,ાયદશળિતા' 
જેલી ળબ્દાલરીઓ શળક્ષણભા ં શળક્ષકને વાધાયણ વ્મક્ક્ત ગણાલે છે. ત ે શલદ્યાથીઓનો 
બાગ્મશલધાતા છે. શળક્ષક શળક્ષણ ને ોતાની લતતણકૂ િાયા શલદ્યાથીને જીલન જીલલાની કા 
ળીખલે છે. શળક્ષકે જ્ઞાન, બક્ક્ત ને કભતનો શત્રલેણી વગંભ યચલા ભાટે શલદ્યાથીઓ વભક્ષ 
'ાયદળતક' યશવે   ં જરૂયી ફને છે. શળક્ષકે શલદ્યાથીઓની દ યવશૃતઓને ફદર ે વદવશૃિઓન  ં
ઉધ્લીકયણ કયી ચારયત્ર્મ ઘડતય કયલાન  ં છે. શળક્ષકધભત વદંબ ે જે.કૃષ્ણમશૂતિ 
(ટેર,ફફાબાઇ.૧૯૮૮/૧૯૯૮..ૃ૫૪) જણાલે છે કે, "ભાનલી ભાત્રભા ં રદવ્મતા યશરેી છે. એને 
પ્રગટાલલા ભથવ  ંએ શળક્ષકજીલનનો ભશાન શધકાય ને ધભત છે, શળક્ષણનો એ એક ભશાન 
અદળત છે." દયેક વાચા શળક્ષકની ઝખંના શોમ છે કે, શલદ્યાથી ભારશતીથી અગ લધીને જ્ઞાનની 
માત્રાભા ં શલશાય કયે ન ેભેલેર જ્ઞાન ોતાનાભા ં વભજણરૂે ઠાયે. શલદ્યાથી ભેલેર જ્ઞાનન  ં
વર્જન કયતો થામ ને જ્ઞાનનો વ્મલશાયભા ં ઈમોગ કયી વપ ફને તેલી દયેક શળક્ષક 
ેક્ષાઓ યાખતો શોમ છે. 
 અભ્ય શન  ત રણો : 

 'ન બલની એયણ ય' ન બલકથાભાથંી શનરૂશત થતા ં શળક્ષકશલમક શલચાયોન  ં
થતઘટન કયી તેના અધાયે શીં મ ખ્મ તાયણો ને શલસ્તતૃ તાયણો યજૂ કયલાભા ંઅવ્મા ંછે. 
   ૧. મખુ્ય ત રણો : 
 શળક્ષકે શળક્ષકવાધનાને જીલનવાધના ભાનલાની છે. 
 શળક્ષકન  ંવ્મક્ક્તત્લ વલાાંગવંણૂત શોવ  ંશનલામત છે. 
 શળક્ષકના શળક્ષકત્લની ખીરલણી ભાટે જાતતાવ શનલામત ઘટક છે. 
 શળક્ષક અજીલન ભ્માવી શોલો જરૂયી છે. 
 શળક્ષકે શલદ્યાથીના ચારયત્ર્મઘડતય ભાટે પ્રશતફદ્ધ યશલેાન  ંછે. 

    ૨. શળસ્તતૃ ત રણો : 
 શળક્ષકે ઔચારયક તેભજ નૌચારયક કામો ને વફંધંોભા ંશળક્ષકત્લ પ્રગટાલલાન  ંછે. 
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 શળક્ષકન  ંવ્મક્ક્તત્લ નીશતભિાલાળં શોવ  ંશનલામત છે. 
 શળક્ષક લગતશળક્ષણ ભાટેની નેકશલધ ધ્માન દ્ધશતઓથી વજ્જ યશલેો જરૂયી છે. 
 શળક્ષકે અત્ભશનયીક્ષણન  ંકૌળલ્મ કેલલાન  ંછે. 
 શળક્ષકે શલદ્યાથીઓને અત્ભશલલેકી ફનાલલાના છે. 
 શળક્ષકે શભેંળા ખ લ્રા યશીને જીલનના દયેક ક્ષેત્રભાથંી વતત ળીખતા યશલેાન  ંછે. 
 શલદ્યાથીઓભા ંધ્મમનળીરતા કેલામ એ શળક્ષકન  ંભશત્ત્લન  ંકતતવ્મ છે. 
 શળક્ષકે શલદ્યાથીઓને ચારયત્ર્મલાન ફનાલલાના છે. 
 શળક્ષકે શલદ્યાથીઓને જ્ઞાનન  ંવર્જન કયતા કયલાના છે. 
 ભ શળ શાંોધનો અંગેન  સચૂનો : 
 ભનસ ખ વલ્રાના કેલણીશલમક શલચાયોનો ભ્માવ કયી ળકામ. 
 'ન બલની એયણ ય' ભા ંશનરૂશત ળૈક્ષચણક શલચાયોનો ભ્માવ શાથ ધયી ળકામ. 
 ગ જયાતી કેલણીકાયોની ન બલકથાઓભા ં શનષ્ન્ન થતા ં શળક્ષણ શલચાયોનો ભ્માવ 

શાથ ધયી ળકામ. 
 'ન બલની એયણ ય' ભા ં વ્મક્ત થતા ંળૈક્ષચણક વ્મલશાયોનો શલશ્રેણાત્ભક ભ્માવ 

શાથ ધયી ળકામ. 
 શાંદભથસચૂચ : 

ટેર, ફફાબાઇ. ૧૯૮૮/૧૯૯૮. શક્ષક-ઉશનવદ (શલચાય વચંમ).ભદાલાદ-૧: 

ગ ર્જય ગ્રથંયત્ન કામાતરમ. 
                 દેવાઇ, ધનલતં ને શત્રલેદી, યશલિંદ. ૧૯૫૯(દ્વિ. અ.). શક્ષણન  મલૂતત્તત્તળો અને  લ   

                 શાંચ ન.ભદાલાદ : અય.અય. ળેઠ ઍન્ડ કંની. 
                 દલ,ે ળાસ્ત્રી જમેન્ર. ૧૯૮૬/૨૦૧૩. ભ રતીય ચચિંતકોનુાં શક્ષણચચિંતન. ભદાલાદ-૬ :  
                 ય શનલશવિટી ગ્રથંશનભાતણ ફોડત. 


