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(૧)  ‘શિક્ષણ સેત ’ લવાજમ કે ડોનેિન શવનાન ું દ્વિમાસિક  

      ઓનલાઈન ઈ-મેગેશિન છે.   

(૨)  પ્રેરણાિાયી અને જીવન ઉપયોગી લેખો, મૌશલક કાવ્યો,  

      વાતાષઓ, પ્રેરક પ્રસુંગો, જાણવા જેવ ું,  ઉખાણાું, કોયડા,  

      િાળાઓમાું થતી શવિેર્ પ્રવૃશતઓ, ફોટોગ્રાફ્સ,  

      અિેવાલ, શ ત્રો વગેરે મોકલી િકો છો.  

(૩) મોકલેલ શવગતો પરત કરાિે નશિ, તેથી એક નકલ  

     પોતાની પાસે રાખીને મોકલવી.  

(૪) કૃશતના સ્વીકાર /અસ્વીકારનો શનણષય સુંપાિક મુંડળનો  

     રિેિે.  

(૫) લેખકના શવ ારો સાથે તુંત્રી સિમત છે તેમ માનવ ું  

     નશિ.  

(૬) આપના સૂ નો, િ ભેચ્છાઓ અને પ્રશતભાવો અમારા  

      માટે અમૂલ્ય છે. આપના લેટરિેડ પર  ોક્કસ મોકલો. 

(૭) તમામ કૃશતઓ MS-Wordમાું શ્ર શત ફોન્ટમાું ટાઈપ કરી      

      ઈ-મેલ િારા મોકલવી. 

(૮)  આપેલ શવગતોની પૂરક માશિતી શવડીયો, ઓદડયો કે  

      અન્ય સ્વરૂપે બ્લ  રુંગની linkમાું િિે. તેના પર શક્લક    

      કરવાથી જોઈ િકાિે.  

(૯) ‘શિક્ષણસેત ’ના તમામ અુંકો આ બ્લોગ પર  

https://sanjaykoriya.wordpress.com જોઈ િકાિે.  
 

લખે અન ેપત્રવ્યવિાર માટ ે 

શિક્ષણસતે  કાયાષલય  

ઈ-મેલ : sanjay.koriya@yahoo.com 
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શપ્રય વા ક શમત્રો,  

 8મી મા ષ એટલ ેઆુંતરરાષ્ટ્રીય મશિલા દિન.  આ દિવસે અલગ 

અલગ ક્ષેત્રોમાું શવશિષ્ટ ઉપલબ્ધીઓ પ્રાતત કરેલ મશિલાઓના કાયોન ેયાિ 

કરવા અને તેઓને સન્માન આપવાનો આ ઉત્સવ છે.  

 અમેરીકામાું 1909માું મશિલાઓને મતાશધકાર અપાવવા માટ ેસૌ પ્રથમ સુંમલેન યોજાય ું 

િત ું. ત્યારબાિ ય નોએ 8 મા ષના રોજ  આુંતરરાષ્ટ્રીય મશિલા દિન તરીક ેજાિેર કરલે છે.  

 ભારતમાું તો પ્રા ીન સમયથી જ નારીને િેવી તરીકે પજૂવામાું આવે છે. પરુંત  નારીન ું 

મિત્વ કાળક્રમે શનમ્ન થત ું ગય ું છે. આજે અનકે અત્યા ારોનો ભોગ નારી બની છે.    

 ખરેખર તો નારીમાું અદ્વિતીય િશક્તઓ િોય છે. જેમ કે સાિસ, અથાક પદરશ્રમ, 

િૂરિિી બદુ્વિમત્તા, માનવીય સુંવેિના, કરુણા, સિનિીલતા, વાત્સલ્ય જેવાું અનેક ગ ણો રિેલાું 

છે.  એમ કિેવાય છે કે સફળ પ રુર્ની સફળતા પાછળ કોઈ સ્ત્રીનો િાથ િોય છે. શવશ્વની 

મિાન શવભૂશતઓ થોમસ આલ્વા એદડિન, શિવાજી, શવશ્વનાથ આનુંિ, બાજીરાવ પેશ્વા, 

ગાુંધીજી વગેરેના પાયાના સદ્દગ ણોના શવકાસમાું તેઓની માતાઓન ું પ્રિાન રહ્ ું િત ું.  

 આપણાું િેિમાું શવશવધ ક્ષેત્રે િેિન ું નામ રોિન કરનારી કેટલીક મશિલાઓ આપણાું માટ ે

પ્રેરણામૂર્તષ છે. તેઓના જીવન  દરત્રો વાું વા લાયક છે. આવી કેટલીક મશિલાઓને યાિ કરીએ. 

િાુંસીની રાણી, સાશવત્રીબાઈ ફુલે, કસ્ત રબા, દકરણબેિી, બ ેશન્ર પાલ, લિા મુંગેિકર, મેરી કોમ, 

સાયના નેિવાલ, કલ્પના  ાવલા, સ શનતા શવશલયમ વગેરે છે.  

 શમત્રો, આપણે સુંકલ્પ લઈએ ક ે 

- નારીન ેનારાયણી માનીએ, નારીન ેસન્માન આપીએ, સ્ત્રી ભણૃ િત્યા ન કરીએ.   

        - ડૉ. સુંજય કોદરયા 

સ્થાપક /તુંત્રી 

ડૉ. સુંજય કોદરયા  
(M.A., M.Ed., Ph.D.) 

(જસિણ) 

મો. ૯૮૯૮૦૦૧૯૮૨ 
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 પરીક્ષામાું નાપાસ જાિેર થવાની બીક મનમાું લાગવાથી 

ઘણાું શવદ્યાથીઓ આપઘાત કરી નાખે છે. તેવા શવદ્યાથીઓએ 

આવ ું પગલ ું ભરતાું પિેલા મ ુંબઈના એક પટ્ટાવાળાનો િાખલો યાિ 
રાખવાું જેવો છે. 

 મ ુંબઈ મ કામે પટ્ટાવાળા તરીકે નોકરી કરનાર પ્રકાિ 
કાકેકારની ઊંમર િવે ૫૦ વર્ષની થઈ ગઈ છે. તેને પટ્ટાવાળા તરીક ે
અત્યાર સ ધીમાું ૨૯ વર્ષ સ ધી ફરજ બજાવી છે. તમે માનો ક ેન 

માનો પરુંત  તેન ે અત્યાર સ ધીમાું િસમા ધોરણની પરીક્ષા ૪૪ 

વખત આપીને સફળતા મેળવી છે. ‘ટાઈમ્સ’ અખબારના એક 

પત્રકાર શમ. િાફીજને તેણે જણાવ્ય ું છે ક ે–તેણે િસમા ધોરણની 

પરીક્ષા સૌ પ્રથમ સને ૧૯૭૭ માું આપી િતી. અને આખર ે

૨૦૦૩માું એ પરીક્ષા પાસ કરી િતી. 

 આ રીત ેપટ્ટાવાળામાુંથી ક્લાકષ તરીકેન ું પ્રમોિન મેળવવા 
િવે એ કાશબલ થઈ ગયો છે. પરીક્ષામાું નાપાસ થવાની બીકથી 

આત્મિત્યા કરનાર શવદ્યાથી ભાઈબિેનોમાું કોઈ વાર એવ ું પણ 

બને છે કે આત્મિત્યા કરનારન ું નામ ‘પાસ’ તરીકે પણ જાિેર થાય. 

મ ુંબઈમાું જ િરવરે્ લગભગ ૧૦૦ શવદ્યાથીઓ પરીક્ષાની બીકથી 

આપઘાત કરે છે. 

શિ ક્ષ ણ સે ત    ૪  

આત્મશવશ્વાસ રાખો કે તમે પથૃ્વી ઉપર સૌથી વધ  મિત્વની વ્યશક્ત છો. 

 ાલો, ફરી પરીક્ષા આપીએ  

 ુંિ લાલ ઓિા  

ફબે્ર .-મા ષ ૨૦૧૯ 

 પ્રકાિ કાકકેારનો પગાર માત્ર રૂ.૧૪૦૦૦ માશસક 

િતો. પણ તણેે જણાવ્ય ું કે નાપાસ થવાની તેને કિી બીક 

નિોતી. વારુંવાર પદરણામ સાથ ેલડવાન ું તેને સ્વીકારી લીધ ું િત ું. 

તેણે નવમા ધોરણના પદરણામની માકષિીટથી નોકરી મેળવી 

િતી. ૧૯૭૭માું િસમા ધોરણની પદરક્ષામાું ૬ શવર્યમાું ત ે

નાપાસ થયો િતો. ગશણતમાું પાસ થવ ું મ શ્કેલ િત ું. છતાું તેન ે

આિા છોડી ન િતી. નાપાસ થવા છતાું તેની માતાએ શવશ્વાસ 

છોડવાને બિલ ે પ્રરણા આપીન ે વાું તો રાખ્યો િતો. તેણ ે

જણાવ્ય ું િત ું ક ે કોઈપણ સુંજોગોમાું આપણો અશધકાર નથી ક ે

આપણે આપણી ચજુંિગી ગ માવવી. ચજુંિગીએ તો ઈશ્વરની ભટે 

છે અને માત્ર ઈશ્વર પાછી લઈ િકે. 

 શિક્ષકોએ પરીક્ષા પિેલા આ િાખલો પોતાની િાળાનાું 

શવદ્યાથીઓને આપવો જોઈએ. 

- શનવતૃ જજ, અમિાવાિ 

 



  

     ૫  શિ ક્ષ ણ સે ત   

 પ્રાથષના સુંમલેનમાું કેળવણી કે ઘડતર થાય છે . જ્યાર ે

વગષખુંડમાું ભણતરને માત્ર શિક્ષણ કિેવાય. અુંગે્રજી ભાર્ામાું 

શિક્ષણ માટે એજ્ય કેિન િબ્િ વપરાય છે. ગ જરાતી ભાર્ામાું 

શિક્ષણ માટ ે ભણતર ,ઘડતર કે કેળવણી િબ્િ વપરાય છે. તેને 

અુંગે્રજી ભાર્ાની રીતે તપાસતા કેળવણી કિેતા એજ્ય કિેન જ્યાર ે

શિક્ષણ કિેતા સ્કૂચલુંગ િબ્િ વધ  યથાયોગ્ય કે આચિુંક તફાવત 

બતાવે છે. 

 ગામડાુંની પ્રાથશમક કે માધ્યશમકમાું કાું તો મોટો 

પ્રાથષનાખુંડ િોય છે કાું તો મેિાન કે િાડ ની ની ે સમૂિ પ્રાથષના 

થાય છે. જ્યાર િિેરમાું બિ  ઓછી િાળાઓમાું સમૂિ પ્રાથષના 

થાય તેવા મોટા પ્રાથષના ખુંડ િોય અને મેિાનો કે િાડ ની ે બસેી 

તેવી તો જાગ્યા જ ક્યાું િોય છે?  

 આજ કાલ વાલી અને શવદ્યાથીની િોડ કે લક્ષ્ય માત્ર 

ઊં ી ટકાવારી જ િોવાનો કારણે પ્રાથષના અને સમૂિ કવાયત કે 

રમતન ું મિત્વ ઘટાડી િેવાય ું છે. જેની અસરે શવદ્યાથીમાું સ્વચ્છ, 

સ્વસ્થ, સાિશસક કે સમજણય ક્ત કે સિનિીલતા જેવા 

જીવનલક્ષી ગ ણો શખલતા નથી, જેનો પડઘો િેિની પ્રાજાના 

આરોગ્ય વતષન-વ્યવિારમાું જોવા મળે છે.   

સમિૂપ્રાથષનાની અસરકારકતા 

 વગષખુંડોમાું થતી પ્રાથષના અને સમૂિ પ્રાથષના વચ્ ે 

સુંિોધનીય કે મૂલ્યાુંકન સુંિભે તપાસતાું શવદ્યાથીના વતષન-

પદરવતષનમાું િેખીતો ફેરફાર જણાય છે.  

 આજકાલ સતત અને સવષગાિી શિક્ષણની વાતો થાય છે. 

તે જોતાું શવદ્યાથીઓમાું સવષિેિીય અને સવષગ્રાિી શવકાસન ું વાવતેર 

માત્ર િાળાની સમૂિ પ્રાથષનાના પડથાર ેછે.  

 મિાત્મા ગાુંધીજીએ કેળવણીની વ્યાખ્યા આપેલી ક ે

બાળકમાું પડેલા આુંતદરક શવકાસ/િક્યતાઓને બિાર આણવી તનેે 

પદરશ્રમથી જ સફળતા મળે છે, શવ ાર કરવાથી નિીં.  

સમિૂ પ્રાથષના એ કળેવણીન ું કને્ર  

વી.જી. સવાણી 

ફબે્ર .-મા ષ ૨૦૧૯ 

ખરી કળેવણી કિેવાય... તે રીતે જોતાું આ બધી િક્યતાઓ 

સમૂિપ્રાથષનાના માધ્યમ ેપ્રગટે છે. અને શવદ્યાથીઓમાું  આઈ.ક્યૂ 

અને એસ.ક્યૂ પણ વધે છે. 

 જેમ કે શવદ્યાથીઓમાું રિેલી મૌશલકતા, રજૂઆત 

કૌિલ. ગીત-સુંગીત દ્વારા ગળ ું અને સ મધ ર અવાજની 

વારુંવારની પ્રેશક્ટકલ કે રાજ આતથી એક કલાકારન ું પ્રાગટ્ય. 

શવદ્યાથી દ્વારા સમૂિપ્રાથષનામાું રજૂઆતથી અનેક શવશવધ.. 

પ્રસુંગ, સ શવ ાર, વાતાષકથન, ગીત-સુંગીત, નાટક, અશભનય, 

પ્રશ્નોતરી, એકપાત્રીય અશભયાન નૃત્ય િારા પોતાની જાતને 

જોડી એક ઉતમ શ્રોતા થકી ઉતમ વક્તા બની િકે છે. આમયે 

કોઈપણ શવદ્યાથીને િાળા છોડ્યા બાિ સૌથી વધ  આકર્ષણ કે 

સ્મરણ પ્રાથષના સુંમલેનન ું રિે છે. 

 પ્રાથષના સુંમલેનમાું આવતા ક્ષેત્રના વકતાઓ જેવા ક ે

લેખકો, કશવઓ, સમાજ સેવકો, સમાજશે્રષ્ઠીઓ અશધકારીઓ 

જેવા કે કલેકટર, એસ.પી, ડી.ડી.ઓ, વગેરેન ે સન્મ ખ જોતાું-

સાુંભળતાું શવદ્યાથીમાું ઉચ્  મનોભાવો દ્વારા એક સારા 

નાગદરક, શ્રોતા, વક્તા, વા ક, શવ ારક, સમાજ સ ધારક કે પછી 

એક સારા રાજનીશતજ્ઞથી ઉતમ અશધકારી બને તેવ ું વાતાવરણ 

મળે છે.  

 સમગ્રતયા િાળાઓમાું શિસ્તન ું વાતાવરણ સમૂિ 

પ્રાથષનાથી બુંધાય છે. અને તેમ કરતાું સિસ્તબિ, સમજણ અને 

સુંવેિનિીલ નાગદરકતાન ું ઘડતર થાય છે. જે સમગ્ર િેિની 

પ્રજાનાું જીવતા જીવનમાું સુંસ્કાદરતા કે સભ્યતાના સ્વરૂપે જોવા 

મળે છે. વ્યશક્તની કાયષશનષ્ઠા અને પ્રમાશણકતાનાું બીજ તેનાુંમાું 

ઘરબાયેલ સુંવેિનિીલતામાુંથી પ્રગટે છે. તેથી પ્રાથષના, 

સુંવેિનિીલતા અને અધ્યાત્મન ું પણ ખેડાણ કે ખીલવણી િક્ય 

બને છે. પછી સીસીટીવી કેમરેાની જરૂર ના રિે.  

- શિક્ષક, ભાવનગર 



  

    શિ ક્ષ ણ સે ત   ૬  

असफलता एक चुनौती ह,ै स्वीकार करो 

क्या कमी रह गयी देखो और सुधार करो 

जब तक न सफल हो नींद-चैन को त्यागो तुम 

संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम 

कुछ ककए बबना ही जय-जयकार नहीं होती 

कोबिि करने वालों की कभी हार नहीं होती 

 

  માનવીન ું જીવન અનેક િુંિાવતો અને સુંઘર્ષ વચ્ ેથી 

પસાર થાય છે અને તેથી પ્રસુંગ, પદરશસ્થશત અને શસદ્ધાુંતો  સામે 

અને વચ્ ે મ કાબલો કરવો પડે છે, કિ ું જ શનશશ્ ત નથી િોત ું િાર 

કે જીત  !  જે  કુંઈ મળે તે મને કે કમન-ેઅશનચ્છાએ  અપનાવવ ું 

પડે છે; આ જ ચજુંિગીન ું સત્ય છે તેમ છતાું પોતાન ું લક્ષ્ય શસદ્ધ 

કરનારા કટેલાક જીવો પ રોગામીઓએ અન ભવો આધાદરત 

સ્થાશપત કરેલા શનયમોને, સૂ નનો અને સલાિને સ્વીકારે છે, 

શવપરીત સુંજોગેને પડકારે છે; ચિુંમત, જોિ અને ધીરજ સાથે 

પોતાના મકસિને પૂરો કરવા બધાથી બાથ ભીડે છે. આખરે 

શવજયી બની, માન, પ્રશતષ્ઠા સાથે ધન પણ  મેળવ ેછે, બીજા માટ ે

ઉિાિરણ સાથે ની પ્રેરણા બને છે. 

  ''પડકાર'' અને ''સ્વીકાર'' આ બુંને ઘટકો સમજવા જેવા 

છે. અુંગે્રજીમાું Challenge  અને  Acceptance  વપરાય છે. 

જીવનમાું ડગલ ે ને પગલ ે  આ બે િબ્િો અથડાયા કર ે છે; 

પદરશસ્થશત, િાલત કે સુંજોગો જે કુંઈ િોય તેમાું સ ખ િોય કે 

વેિના, આનુંિ િોય કે શવર્ાિ, સફળતા િોય કે પરાજય, શસ્મત 

િોય કે આુંસ , અશનશશ્ ત ધારણાઓને આધારે આવી પડેલી 

સા  ું જ્ઞાન  તેનાથી િરૂ થાય છે, સમાજ સ ધી જાય છે.   

લક્ષ્ય પ્રાશતતના મિત્વના ઘટક પડકાર અન ેસ્વીકાર 

શજતને્ર પાઢ  

આફત િોય કે ઓચ ુંતી મળલેી ખ િી િોય, શવરોધી 

ભાર્ી  િદંો  િોય આ બધા માનવી ની લાગણી સાથે જડાયલેા 

છે, શવ ાર લાગણી અને કાયષથી જે ઘડાય (બને ) તેમાુંથી શ િ 

તુંત્ર ઉપર જે અુંદકત થાય છે,  તે માનવી ભલૂી નથી િકતો. 

સ્મરણ તેને મળેલી ભેટ છે, તો શવસ્મરણ તેની મજબૂરી છે 

અથવા કિો તેની માનશસક બીમારી છે. મગજના કોર્ દ્વારા 

સ્મરણ ક ે શવસ્મરણ વશૃિ જાગે છે. જો કે  સ્વસ્થ માનવી ઘણું 

ભૂલવા  ાિે તેમ છતાું ભલૂી નથી િકતો તેને તેની શનબષળતા 

ગણાવી િકાય; સુંઘર્ષ સાથ ે બાથ  ભીડનારા 

માનવીઓમાું  પડકાર સામે પ રુર્ાથી બની લડે છે. નજર સામે 

લક્ષ્ય  શસશદ્ધની ધૂન િોય છે. તેઓની સ્વીકશૃત સિૈવ 

આનુંિિાયક િોય છે. જ્િોન સી મૅક્સવૅલ કિે છે, ''જીવનમાું 

પડકારોને લીધે આપણી સફળતા શવજયી બને છે, જ્યારે આપણે 

તેની સામે સુંકો ાઇએ (ઢીલા પડીએ) ત્યારે શનષ્ફ્ળતા આવે 

છે .જેમ ઈચ્છા મોટી તેમ પડકાર મોટો એવી MahatriaRaની 

વાત સા ી લાગે. 

 જો જીવન જ એક પડકાર િોય તો સ્વીકારવો 

પડે  તેનાથી ખ િી મળે એવ ું નથી પરુંત  િીખ, અન ભવ અને 

શિક્ષા તો મળે છે જે  ભાશવ માટે તમને ઘડે છે અને ચિુંમત બક્ષે 

છે; અવસર ની સ્વીકૃશત સાથ આગળ વધી ધારલેી મુંશિલ સર 

કરવા ની પ્રરેણા તો આપે જ છે. સ્વીકશૃત /સ્વીકાર એટલે િરણે 

જવ ું, જે અને જેવ ું છે તવે ું અપનાવી, શનભાવી લેવ ું,  લાવી 

લેવ ું. સ્વીકાર એ સ્વૈશચ્છક અશભગમ ગણાય, સમાધાની મન 

સમજથી અથવા શનબષળતાથી સ્વીકારી લે છે. િરેક વખત 

ફબે્ર .-મા ષ ૨૦૧૯ 
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સ્વીકાર એ ક્યારકે શવશ્વાસન ું શવશ્વ િોય છે  તો  ભાગ્ય ખોલનારી 

ધૈયષ ની  ાવી પણ છે. તમેાું  શબન િરતી ઉપિાર છે, ઉમુંગોનો 

ઉિશધ છે, સ્વીકારન ું લક્ષ્ય મૈત્રીની મીઠાસ માણવી તે છે. સ્વીકારન ું 

પ્રગટન કોઈ નક્કી નોંધાયેલી પળ નથી, સ્વીકારની વૃશિ જાગૃશતના 

ગમે તે કારણો િોય; પરુંત  જીવન પદરવતષન તરફ જવા પ્રથમ 

જાગરૂકતા અને બીજ ું  સ્વીકૃશત છે.  તેને નેથશનયલ શવિેિી ચ ુંતક 

મિત્વના ગણાવે છે . 

 સ્વીકારના અનેક રૂપોમાું  કબૂલાત, અુંગીકાર, માન્યતા, 

શ્રદ્ધા કે ગ્રિણ કરવ ું.  િીખવા માટે િકીકત માની લેવાની સમજ 

તે સ્વીકાર છે. સ્વીકાર ક્યારકે  આજ્ઞા થઈને આવે છે, ક્યારેક 

ગળેપડ  પણ છે, સ્વીકારએ ઈશ્વરે આપેલ ું સન્માન છે, અસમાનતા 

સમાનતા  વચ્ ેનો  વૈકશલ્પક માગષ છે. મન, લાગણી, બ શદ્ધ 

વચ્ ેની એક સમજૂતી ભરલેો વ્યવિાર ત ે સ્વીકાર છે. કકળાટ, 

કુંકાિ, શવખવાિ, મમત્વ, િ ું પિ, જીદ્દ, િઠ ને ક્ષશણક કે કાયમ િૂર 

કરવાની તરકીબ સ્વીકૃશત છે. જો કુંઈ તમે સ્વીકારો તો તેને પડકારી 

ન િકો, જો પડકારો તો સ્વીકારી ના િકો આ બુંન્ને સમય માપન 

િોકાયુંત્ર ની બે ઉલ્ટી દિિાની ધારિાર  સોય છે. 

જીવન શવકાસનો મળૂ મુંત્ર છે — અભય.  

  પડકાર એ તો પરાક્રમી થઈને શવજયી થવાની અધીરપ 

છે. ક રુક્ષેત્રમાું ''િ ું સગાઓ સાથે નિીં લડ ું, ય દ્ધ નિીં લડ ું' -એ 

શવનયિીલ નમ્રતા ભરેલો પડકાર છે તમે િ ું ગણું છ ું; તેનો પ્રશતકાર 

કરવાની સમજ શ્રી કૃષ્ણએ અજ ષન ને જ્ઞાન, ક્રમ, સન્યાસ અને 

રાજમાગષના જ્ઞાન િારા આપે છે, તથેી જ અજ ષન  તેને 

િીલી  ઉભો થાય છે, લડે છે, પડકાર એ એક આિવાન છે. 

પડકાર એટલે િાકલ, પડકારો, અસુંમશતનો સ્વમાની િ ુંકાર છે; 

પ્રશતકાર કરત  સુંબોધન  પડકાર છે, કકૈ પામવાની ભખૂ એ પડકાર 

છે. ખ મારીમાુંથી જાગેલો િોંકારો છે. િ ું નક્કી કરીિ, નવ ું કરીને જ 

િુંપીિ છે તેવી શવશ્વાસ સાથે દૃઢતાથી મ કાબલો કરવાની ચિુંમત 

તે પડકારનો અવાજ છે, જીવત ું જાગત ું ખમીર એટલે પડકાર, બીક, 

ડર, બાયલાપણું, નકારાત્મકતા, ભીરુતા ને ભેિનારૂું લક્ષ તીર 

એટલે પડકાર. 

 મિત્વકાુંક્ષાનો શવજયી  માપિુંડ પ રુર્ાથષ, પરાક્રમ, 

અડગતા, નવી િોધો માટેની એકધારી  કાસણી  અને પદરણામ 

ગ ણોને માપે છે, અડગ શનશ્ ય પડકારન ું ટોશનક છે. તો ઉદ્દેિપણૂષ 

િેત લક્ષી ઉદ્યમ પદરણામ પ્રાશતત માટેનો જુંગ પડકાર છે અને 

નૂતન િલક, તક, અવસર, મોકો છે. જગતની  ભાગની મોટી 

િોધો, શસશદ્ધઓ પડકાર પદરણામ છે. િઠન ું બીજ ું  નામ 

મક્કમતા, અડગપણું  છે. પડકાર ખ લમખ લ્લો પ્રશતકાર કરી િક ે

છે, ભીતરના ગ ણો  િશક્તસામે પડકારો થાય ત્યારે ઉછળી પડે છે 

અને સા ા માગષિિષક બની ઉશ ત માગષ િાખવે છે એટલે સફળતા 

તરફની દિિા સૂ ક  ગોઠવણ પડકાર થકી જ થાય છે 

       

 - શજતેન્ર પાઢ /રાિલે /મોદરસશવલ શસટી /

નોથષકેરોશલના /ય .એસ .એ  

ફબે્ર .-મા ષ ૨૦૧૯ 



  

     ૮  શિ ક્ષ ણ સે ત  

સુંસ્કશૃત એટલ ેગ ણશવકાસ, સશિષ્ણતા અન ેધમાષ રણ.  

 
શિક્ષણમાું પ્રરેણા પ્રગટાવવામાું શિક્ષકની ભશૂમકા  

ડૉ.મય ર વી. ભમ્મર 

ફબે્ર .-મા ષ ૨૦૧૯ 

 શિક્ષણનો સુંબુંધ વતષન સ ધારણા સાથ ે િોવાથી વતષનને 

પ્રેરનારા તમામ પદરબળો સાથે શિક્ષણ સુંકળાયેલ ું છે. માણસ િોય 

કે પ્રાણી તેમના વતષનને િોરનાર કોઇ  ાલક બળ િોય છે. પ્રત્યેક 

સજીવને કુંઇકને કુંઇક કાયષ કરવા માટે  ાલક બળ પૂરુું પાડનાર 

તત્ત્વ પ્રરેણા છે. શિક્ષણના સુંિભષમાું જોઇએ તો બાળક િા માટ ે

િાળાએ આવે છે? એવ ું કય ું તત્ત્વ બાળકને િાળામાું જકડી રાખે 

છે? બાળકને િાળા છ ટ્યા બાિ ઘરે જવાન ું મન થાય છે? વગેરે 

પ્રશ્નોના જવાબ પ્રેરણામાું પડેલા છે. માશિતીના ક રાથી ઉભરાય 

પડેલી િાળાઓ અને શિક્ષણ પદ્ધશત બાળકોને કઇ રીત ેપ્રેદરત કરી 

િકે? મૂક પ્રેક્ષક બનીને શિક્ષકો સામે જોઇ રિેતા બાળકો લા ાર 

બની પ્રશ્નો ઉિભવે તો પણ મૌન બની પ્રશ્નો ઉઠાવતા નથી, 

ત્યારે જરૂર છે બાળકોને પ્રેદરત કરવાની. બાળકોને શિક્ષણ માટ ે

પ્રેદરત કરી િકાય છે અને તેમાું શિક્ષક ઘણું બધ  કરી િક ેછે. બાળક 

પોતાની જાત ેજ શિક્ષણ માટ ે ઉત્સ ક બને, માનશસક રીત ે તયૈાર 

થાય અને જાગૃત બને તે માટે શિક્ષકે ની ેની કેટલીક બાબતો ધ્યાને 

રાખવી જોઇએ.  

 શિક્ષણને િેત લક્ષી બનાવવા િેત ને સ્પષ્ટ કરવો. 

 શિક્ષણના િેત માું બાળકોની ભાગીિારી કરવી. 

 બાળકોની જરૂદરયાતને ધ્યાનમાું રાખીન ે શિક્ષણના િેત ઓ 

નક્કી કરવા. 

 િેત  આધાદરત લક્ષ્યો નક્કી કરી તેને નાના નાના શવભાગોમાું 

વિેં ી શસદ્ધ કરવાના પ્રયત્નો કરવા. 

 બાળકોને કાયષ કરવા માટે સ્વતુંત્રતા આપવી. 

 બાળકોન ેિરેક કાયષમાું ભાગીિાર બનાવવા, શિક્ષકોએ િરકે કાયષ 

જાતે કરવાન ું નથી. 

 વગષમાું સતત પ્રવૃશિઓ થતી રિે તે જરૂરી છે. 

 વગષમાું સતત જૂથ  ાષને અવકાિ મળે તે જરૂરી છે. 

 વગષખુંડન ું સામ શિક ધ્યયે નક્કી કરો. 

 અપેક્ષા ઉિેજન પ્રય શક્ત દ્વારા ધારેલા ગ ણ અન ેપ્રાતત ગ ણ 

વચ્ ેનો ગાળો ઘટાડવાનો પ્રયત્ન કરો. 

 બાળકોની શસશદ્ધપ્રરેણા વધારવાના પ્રયત્નો કરો. 

 બાળકોની શસશદ્ધપ્રરેણા આધાદરત રમતોન ું આયોજન કરો. 

 બાળકોમાું સુંસ્કારોન ું ચસું ન કરો. 

 બાળકોને વ્યશક્તગત અને િૈક્ષશણક માગષિિષન આપી તેની 

િશક્ત, રસ વગેરે જાણી તેની પ્રેરણા વધારવાના પ્રયત્નો કરો. 

 બાળકોની પ્રિુંસા કે વખાણ કરવામાું ક્યારેય ક ાિ ન 

રાખો. 

 બાળકોની પ્રશતષ્ઠા વધારવાની તક ક્યારેય જતી ન કરવી.  

 બાળકોના આત્મશવશ્વાસને વધારવા માટે પ્રયત્નિીલ રિો. 

 સતત િસતા  િેરે શિક્ષણ કાયષ કરાવો, ગુંભીર મ રાન ે

બાળકો ક્યારેય સ્વીકારતા નથી ત ેયાિ રાખો. 

 પ્રસન્ન વિન અને આનુંિમય વગષવાતાવરણ દ્વારા શિક્ષણન ે

 ીતનવુંત ું બનાવો. 

 વ્યશક્તગત સુંપકષ અને પ્રેમભય ું િાળાન ું વાતાવરણ બાળકની 

પ્રેમની જરૂદરયાત સુંતોરે્ છે, એ ન ભલૂવ ું. 

 બાળકોને તુંિ રસ્ત િરીફાઇ અને સિકારની ભાવના 

િીખવો. 

 શિક્ષણને રસમય બનાવવા માટે શવશવધ પ્રવશૃિઓન ું 

આયોજન કરતા રિેવ ું. 

  આમ, પ્રેરણાન ું શિક્ષણમાું મિત્ત્વન ું સ્થાન છે. આવી 

પ્રેરણા શવકસાવવામાું શિક્ષકોએ પોતાની ભશૂમકા ભજવવાની છે. 

કારણ ક ે શિક્ષક ભારતને શવશ્વગ રૂ બનાવવા માટ ે સક્ષમ છે. 

એટલે જ  ાણક્યની ઉશક્ત સાથષક બને છે કે “શિક્ષક કભી 

સાધારણ નિીં િોતા, પ્રલય ઔર શનમાષણ ઉનકી ગોિમ ેપલતા 

િૈ”.      - આશસસ્ટુંટ પ્રોફસેર (મનોશવજ્ઞાન) 

 ગવમને્ટ આટષસ કોલજે, રાણાવાવ (પોરબુંિર)  



  

     ૯  શિ ક્ષ ણ સે ત  

 ીં  ીં કરતી  કલી  

 

 

 

 

 

 

 

 ીં  ીં કરતી  કલી આવી 

 ક  ક કરતી  કલી આવી 
 

ફરફર ફરફર  કલી આવી 

 ક ક  ક ક  કલી આવી 
 

િાણા પાણી કરવા આવી 

બચ્ ાુંઓને મળવા આવી 
 

િાળનો િાણો  ોખાનો િાણો 

ખી ડી મજાની લઈને આવી 
 

આકાિમાું એ ઉડતી ફર ે

ગીતો મજાના ગાતી ફર ે
 

 ક ક કરે  ીં  ીં કર ે

આભ પાુંખોમાું લઈને ફર ે
 

 ીં  ીં કરતી  કલી આવી 

 ક  ક કરતી  કલી આવી 
 

~ ગ રુિેવ પ્રજાપશત " ફોરમ  

    કરજણ -9426779593 

જે કવેળ ધન — સુંપશિ ઈચ્છે છે તે અધમ છે.  

ઉત્સવ જેવ ું લાગ ે 

 

ધીમે   પગલ ે વસુંત  આવી   ઉત્સવ  જેવ ું   લાગે,  

મિેદફલ  જામી  બાગે બાગે  દૃશ્ય મનોિર  જાગે . 

િીતળ  મીઠો  સમીર  વિેતો પણો  મીઠ ું   િસતાું,  

શલજ્જત લેવા એની કેવા ઊભા રિી જાય રસ્તા ! 

પવન  સ્પિે  ડાળીને   જ્યાું  વાુંસળી  જેવ ું   વાગે,  

ધીમે   પગલ ે વસુંત  આવી   ઉત્સવ   જેવ ું   લાગે. 

ડાળે    ડાળે    કૂણી     કૂુંપળ   કો ોઁટો    થઈને    ફૂટે,  

પક્ષી   સઘળાું   ટોળે   મળી   આનુંિ  એનો   લૂુંટ;ે 

પું મ   સૂરને   છેડે   કોયલ   મોિક   મીઠાું    રાગે,  

ધીમે  પગલે   વસુંત   આવી  ઉત્સવ   જેવ ું  લાગે,  

ડાળી   િૂલે    ફૂલો   િૂલે   પતુંશગયા   પણ   િૂલે,  

મઘમઘ  મિેકે  ફૂલો  એની  છાતી ગજગજ ફૂલે; 

મધમાખી  પણ  જ ઓ બેઠી  કેવી  પ ષ્પ  પરાગે,  

ધીમે  પગલે  વસુંત  આવી  ઉત્સવ  જેવ ું   લાગે, 

  -  રવજી ગાબાણી, ગાુંધીનગર 

ફબે્ર .-મા ષ ૨૦૧૯ 

કાવ્ય જગત 



  

     ૧ ૦  શિ ક્ષ ણ સે ત  

 પરુંપરા 

 ઓ..વાસ , 'સાુંભર િીકરા, ત ું િવે છેને  ૌઉંિ વરે્નો થઇ 

ગયો કાલથી તારા બાપ  જાય ઈ ભઠ્ઠે કામે િારેિારે િાલજે.' 

 કામે?? અરરેે પણ િ ું તો ઓલી ગામના પાિરે ઇિક લ છે 

ને ત્યાું આગળ ભણવા જવાનો છ ું. માસ્ટરજી કિેતા િતા મારો 

િાખલો થઈ જાિે. 

 'નારે, બસ સાત  ોપડી કરી એ બોવ િાલે, િવ ે બાપ  

સારે બે પયિા લાવતો થઈ જા. સારુું મૂરત જોઈ રેવાના આણા 

કરી લઈ આવ ું જેથી મારે એ કામમાું મિિ રેય'. 

 પૂનમની સુંધ્યાએ ક મળી 8 વરે્ની રવેા સ ુંિર િણગાર 

સજી વાસ ના ઘરમાું પ્રવિેી. 

 રેવા વાસ ની પાછળ પાછળ ઓરડામાું પોિ ીં. 

 સાવ નાનકડી અણસમજ  રેવા કૂિીને ખૂણે ખીટીએ 

ટીંગાડેલ ું િફતર િાથમાું લઈ, “આ તમારો બસ્તો કે? 'િા' કમે?” 

‘મને એ ઈ આવો લઈ આલિો ને? િ ું એ આવો જ બસ્તો લઈને 

ઇિક લ જવા.’ 

 થોડા દિવસો પછી વાસ  િોડતો ઘરે આવ્યો. 

 'અલ્યા િ ું થય ું? કેમ આટલો િાફે સ?ે' 

 મા, કાલથી રેવા ઓલી પાિર વાળી ઇિક લમાું જાિે. 

 માસ્ટરજી સારે અત્યારે જ િાખલાન ું પછૂી આયો. 

 અરે ઈ વિ  કિેવાય એનાથી ઇિક લ ના જવાય. 

છાનોમાનો ભઠ્ઠે જા, ને બાપ  સારે વિેલો સાુંજે ઘરે આવજે.  

બાળકો પ્રભ ના પયગુંબરો છે.   

  

 

 

 

 

 

રેવા આખી રાત રડતી રિી. વાસ  લા ાર બની એના આુંિ  

જોતો રહ્ો. સવારમાું *વાસ ની આુંખો માું આુંખ પરોવી રેવાએ 

િાથ પકડ્યો અને બોલી, 'વાસ  િ ું ઇિક લ ના જઈ િક ું??' 

 ત્યાું જ ઇિક લની દિવાલે લાલ અક્ષરે લખેલા વાક્યો 

વાસ ની નજરે ફરવા લાગ્યાું.. *“બેટી બ ાવો, બેટી ભણાવો.. 

ઘરને સુંસ્કારે સજાવો” 

 પોતાની અધૂરી ઈચ્છા અને પરુંપરાના વિેણમાું કુંઈક 

નવો જ માગષ વાસ ને િેખાયો. રેવાનો િાથ િાુંલીને પાિર તરફ 

િડપથી િોડયો.. 

 શપ્રતી ભટ્ટ, નવસારી 

 

માઈક્રોદફકિન 

શપ્રતી ભટ્ટ  

ફબે્ર .-મા ષ ૨૦૧૯ 



  

    શિ ક્ષ ણ સે ત    ૧ ૧   

જે માણસ પાસથેી બીજા લોકો સ ખ મેળવી િક ેછે તને ેજ ખરુું સ ખ પ્રાતત થાય છે.  

 વિતે ું િરણું 

 

 

 

ખળખળ કરત ું વિેત ું િરણું 

મુંિ મુંિ સિા િસત ું િરણું 

ડ ુંગરમાું રમત ું’ ત ું િરણું 

જુંગલમાું છ પાત ું િરણું 

નિી નાળાને મળત ું િરણું 

િાડવાને જીવન િેત ું િરણું  

ખેતરો કોતરો ફરત ું િરણું 

પિ  પુંખીને ગમત ું િરણું 

સાગર જળમાું ભળત ું િરણું 

આનુંિ દકલ્લોલ કરત ું િરણું 

ભૂલકાઓને ગમત ું િરણું 

ગીત જોડકણાું ગાત ું િરણું 

- કશવ રમિે ુંર મશૂલયા, સ રને્રનગર 

 

ફબે્ર .-મા ષ ૨૦૧૯ 

કાવ્ય જગત 

ખલેાય ના  

 

જાય વીતી બાળપણ રોકાય ના, 

ને પરીક્ષાના ડરે  ખેલાય ના..! 

પ સ્તકોના બોજથી ક ડાયેલાું, 

ફૂલડાું કરમાય તે િેખાય ના..! 

શિક્ષકો ત્યાું પાઠિાળા પ સ્તકો, 

થાય ભેગા એમ શિક્ષણ થાય ના.! 

એમને  ીંધી અિીં સા ી દિિા, 

ને છતાું સન્માગષ પર એ જાય ના..! 

િોડતા રાખ્યા િમિેાું એમને, 

મ ક્ત પુંખી િા કિી એ ગાય ના.! 

           

 - નીતા પટલે, અમિાવાિ 

 



  

   ૧ ૨  શિ ક્ષ ણ સે ત  

કશવતા આનુંિમાુંથી ઉદ્દભવ ેછે અન ેિિષનમાું પદરણમ ેછે.   

ફબે્ર .-મા ષ ૨૦૧૯ 

  સ ુંિર ગ લાબી િોઠ,લાલ ટામેટાું જેવા ગાલ, િસ્ટપ ષ્ટ 

િરીર, ઘૂઘદરયાળા વાળ....આવા બાળક જોતાું જ બે  ાર 

બ ીઓ કરવાન ું મન થઈ જાય. આપણી િાળામાું આવતા 

બાળકો ...આ પરીકથાના બાળક જેવા િોય છે ખરા?... ના 

એમના વાુંકદડયા વાળમાું તેલ નથી િોત ું, ય શનફોમષ ના બટન તટૂલેાું 

િોય.. ક પોર્ણ ના શિકાર...કેટલી સુંઘર્ષભરી ચજુંિગી માુંથી તઓે 

આવે છે, કિા  તેની જાણ આપણન ેનથી. ઘણા બાળકો પાસ ેબે 

ટુંક જમી િકાય એના પૈસા પણ એમના વાલીઓ પાસે કિા  

નથી.  ોપડી, નોટબ ક, પેન, પેશન્સલની તો વાત જ ક્યાું કરવી! 

પણ િા, બેન સાિેબ માટે મીઠા બોર, જામફળ...લાવવાનો 

શનસ્વાથષ પ્રેમ છે.તમેના િાથ ખાલી છે, વાલી મજૂરીએ જાય છે 

પણ તેઓ પ્રમેની ભાર્ા સમજે છે. 

      આપણી પાસે આવતા આ પુંખીની આુંખોમાું િજારો 

સ્વતન છે. તેને રુંગબેરુંગી આકાિમાું પતુંશગય ું બની શવિરવ ું છે પરુંત  

વાસ્તશવક પદરશસ્થશત જ િી છે. આપણે મિિઅુંિે તમેને 

સમજવામાું શનષ્ફળ રહ્ા છીએ. િરકે બાળકની આુંખોમાું એમની 

એક અલગ િ શનયા છે.જરૂર છે માત્ર એમની દ્વશષ્ટએ આપણે 

એમના શવશ્વને નીરખવાની. એમની િ શનયામાું મ્િાલવાની મજા 

લેવાની, એમના શનરાળા શવશ્વમાું લિેરાવાની મજા સા ે જ 

અિભૂત અન ભવ િિે. 

 આપણે આપણા પોતાના બાળકને કટેલા સા વીએ 

છીએ. એની સા વણી, તેન ું ઘડતર ત ેજ આપણું ધ્યયે બની જાય 

છે.આપના વગષના નાના ભલૂકાઓને પણ અણમોલ રતન બનાવી, 

વ્િાલસોયા બનાવી એમન ું ભશવષ્ય ઘડતરની ઇમારત  ણવાની 

મિત્વની જવાબિારી આપણી છે.  

 Every child Deserves a teacher who 

 believes in them. Be that teacher. 

  તેનામાું રિેલ અઢળક સ ર્ તત િશક્તને ખીલવવા 

બાળકના મનનો તાગ મેળવવો જરૂરી છે. બાળક એના 

માનસમાુંથી આપણો ભય િૂર કરી ખ લ્લા મને આપણી પાસે 

આવે એવા વગષખુંડ ન ું શનમાષણ કરીએ. તેના દકલ્લોલ થકી િાળા 

ગ ુંજતી રિે એ જ આપણી સફળતા. 

" નાનકડા સૂરમાું ગ ુંથ ું એક નાનકડ ું ગીત 

એક ઉર ગ ુંજે તો એટલી મારી જીત." 

      અભ્યાસક્રમ તો ભણાવીિ ું જ પરુંત  ઉત્સાિપૂવષક બાળકો 

જાતે ભણતાું થિે તો એની મજા કઈક અનોખી જ િિ.ેઆ સ ુંિર 

પતુંશગયાઓના રુંગો આપણા હ્ર્િયને  ોકકસપણે રુંગીન બનાવિે 

જ. આપણા વગષખુંડરૂપી બાગનાું આ પ ષ્પોનો પમરાટ 

પ્રસારવાન ું સ ુંિર કમષ આપણે કરવાન ું છે. 

 ઘણીવાર શિક્ષક કરતા બાળક એક ડગલ ું આગળ પણ શવ ારી 

િકે તો એ શવ ારને અપનાવવો ...એ શનિોર્ માનશસકતા ને 

અપનાવીએ એ જ આપણી શસશદ્ધ. આપણા શવ ારને એના પર 

ઠોકી બેસાડીએ એના કરતાું એમને સમજી એમના રુંગે મેઘધન ષ્ય 

બનાવીિ ું તો િૈક્ષશણક કાયષ સરળ બનિે. સાથોસાથ આપણા 

કાયષની મજા આપણન ેગમિે. આપણો િસતો  િેરો ને બાળકોન ું 

િાસ્ય વગષખુંડ ને િમેિાું દકલ્લોલતો રાખિે. 

 બાળક જેવા િોય છે ખરા?... ના એમના વાુંકદડયા 

વાળમાું તેલ નથી િોત ું, ય શનફોમષ ના બટન તૂટેલાું િોય.. ક પોર્ણ 

ના શિકાર...કેટલી સુંઘર્ષભરી ચજુંિગી માુંથી તેઓ આવે છે, 

કિા  તેની જાણ આપણને નથી. ઘણા બાળકો પાસે બે ટુંક જમી 

િકાય એના પૈસા પણ એમના વાલીઓ પાસે કિા  નથી. 

 ોપડી, નોટબ ક, પેન, પેશન્સલની તો વાત જ ક્યાું કરવી. 

 આપણી પાસે આવતા આ પુંખીની આુંખોમાું િજારો 

સ્વતન છે. તેને રુંગબેરુંગી આકાિમાું પતુંશગય ું બની શવિરવ ું છે. 

અણમોલ રતન  

તન્વી ક.ે ટુંડલે  
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શિક્ષણ એ સત્યન ું ઓજાર છે.   

પરુંત  વાસ્તશવક પદરશસ્થશત જ િી છે. આપણે મિિઅુંિે તમેને 

સમજવામાું શનષ્ફળ રહ્ા છીએ. િરકે બાળકની આુંખોમાું એમની 

એક અલગ િ શનયા છે.જરૂર છે માત્ર એમની દ્વશષ્ટએ આપણે 

એમના શવશ્વને નીરખવાની. એમની િ શનયામાું મ્િાલવાની મજા 

લેવાની, એમના શનરાળા શવશ્વમાું લિેરાવાની મજા સા ે જ 

અિભૂત અન ભવ િિે. 

    આપણે આપણા પોતાના બાળકને કેટલા સા વીએ છીએ. 

એની સા વણી, તેન ું ઘડતર ત ે જ આપણું ધ્યયે બની જાય 

છે.આપના વગષના નાના ભલૂકાઓને પણ અણમોલ રતન બનાવી, 

વ્િાલસોયા બનાવી એમન ું ભશવષ્ય ઘડતરની ઇમારત  ણવાની 

મિત્વની જવાબિારી આપણી છે. 

  તેનામાું રિેલ અઢળક સ ર્ તત િશક્તને ખીલવવા બાળકના 

મનનો તાગ મેળવવો જરૂરી છે. બાળક એના માનસમાુંથી આપણો 

ભય િૂર કરી ખ લ્લા મને આપણી પાસે આવે એવા વગષખુંડ ન ું 

શનમાષણ કરીએ. તેના દકલ્લોલ થકી િાળા ગ ુંજતી રિે એ જ 

આપણી સફળતા. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" નાનકડા સૂરમાું ગ ુંથ ું એક નાનકડ ું ગીત 

એક ઉર ગ ુંજે તો એટલી મારી જીત." 

 

 

 અભ્યાસક્રમ તો ભણાવીિ ું જ પરુંત  ઉત્સાિપૂવષક 

બાળકો જાતે ભણતાું થિે તો એની મજા કઈક અનોખી જ 

િિે.આ સ ુંિર પતુંશગયાઓના રુંગો આપણા હ્ર્િયને  ોકકસપણે 

રુંગીન બનાવિે જ. આપણા વગષખુંડરૂપી બાગનાું આ પ ષ્પોનો 

પમરાટ પ્રસારવાન ું સ ુંિર કમષ આપણે કરવાન ું છે. 

 Every child is Different kind of flower 

and all Together Make this world a Beautiful 

Garden. 

 ઘણીવાર શિક્ષક કરતા બાળક એક ડગલ ું આગળ પણ 

શવ ારી િકે તો એ શવ ારને અપનાવવો. એ શનિોર્ 

માનશસકતા ન ેઅપનાવીએ એ જ આપણી શસશદ્ધ. આપણા 

શવ ારને એના પર ઠોકી બેસાડીએ એના કરતાું એમને સમજી 

એમના રુંગે મેઘધન ષ્ય બનાવીિ ું તો િકૈ્ષશણક કાયષ સરળ બનિ.ે 

સાથોસાથ આપણા કાયષની મજા આપણને ગમિે. આપણો 

િસતો  િેરો ને બાળકોન ું િાસ્ય વગષખુંડ ને િમેિાું દકલ્લોલતો 

રાખિે. 

 

  - તન્વી કે ટુંડેલ. 

ઉ. શિ. નારધા પ્રાથશમક િાળા. 

તા. નસવાડી. જી. છોટા ઉિેપ ર. 

ફબે્ર .-મા ષ ૨૦૧૯ 
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સત્યમય થવાન ેસારુું અચિુંસા એ જ એક માગષ છે.   

 મેં શિતેિના ઘરન ું સરનામ ું રોડ પરથી િ કાનના માશલકન ે

પૂછય ું, ‘ભાઈ, સાઈકલની ટ્યૂબમાું પું ર કરતાું પેલાું મોિનભાઈની 

કેબીન ક્યાું છે ? અને તે ક્યાું રિે છે ?’ ‘કોણ, ઓલો મોિન? આ 

નિી કાુંઠે િૂુંપડાુંમાું રિે ઈ.’ માશલકે આતયો. 

 શિતેિના ઘરે પિોંચ્યો. લગભગ સો-એક વર્ષ જૂન ું 

નશળયાવાળ ું એક ઓરડાવાળ ું ભાડાન ું જજષદરત મકાન. એક 

ખૂણામાું ખાટલા ઉપર શિતેિ, તેનો મોટાભાઈ અને તેની 

નાનીબિેન પરીક્ષાની તૈયારી કરતાું િતાું. બીજા ખૂણામાું તનેી 

માતા રોટલા ટીપી રિી િતી. શિતેિનો મોટો ભાઈ  ાટષડષ 

અકાઉન્ટન્ટનો અભ્યાસ કરે અને શિતેિનો આત્મશવશ્વાસ કેવો? 

મને વુંિન કરતા શિતિેે કહ્ ું ; ‘આપના આિીવાષિ, મારી મિેનત 

અને પરમાત્માની કૃપા િોય, પછી  ોક્કસ િ ું બોડષની પરીક્ષામાું 

 મકીિ.’ 

  જયારે શિતેિ  મક્યો. ત્યારે િ ું મનોમન શવ ારી 

રહ્ો...િદરયામાું જ નશિ, િૂુંપડાુંમાું પણ મોતી પાકે છે. ગમ ેતવેા 

પ્રશતક ળ સુંજોગો િોય, તો પણ મજબૂત મનોબળથી શસશદ્ધના 

શિખરો સર કરી િકાય.  ધોરણ ૧૦ની બોડષની પરીક્ષામાું અભ્યાસ 

કરતો સજનાણી શિતેિ રાજકોટ સેન્ટરમાું ૯૪ ટકા ગ ણ સાથે 

સેન્ટરમાું ૪ સ્થાને આવ્યો િતો.  

 અસત િાધારણ કુટંુબમાથંી આવતા હિતેિના ં સપતા 
િાઈકલ રીપેરીંગનો વ્યવિાય કરે છે. હિતિેને િનદી 
અસધકારી બનવાની મિચે્છા િતી. શિતેિ માટે અશત કપરા 

સુંજોગોમાું આ મ કદ્દર સામેની લડાઈ લડવાની વાત િતી. જેમાું 

તે અત્યુંત સફળતાપૂવષક પાર પડ્યો િતો. શિતિે કિે છે, ‘સારા 

માક્સષ આવિે, તેવી પિેલથેી જ આિા િતી. ગમ ે તેવા કપરા 

સુંજોગોમાું તે ચિુંમત િાયો નિતો. છતાું પણ મને લાગે છે કે, 

થોડા માક્સષ ઓછાું આવ્યાું છે. થોડી વધ  મિેનત કરી િોત તો 

િજ  સારુું પદરણામ આવી િક્ય ું િોત. પરુંત  િવે, ખૂબ મિેનત 

કરીિને આઈ.એ.એસ. અશધકારી બનીને બતાવીિ,’ શિતિેના 

શપતા મોિનભાઈ કિે છે કે, ‘ભગવાનની કૃપા છે. છોકરો 

િોશિયાર િતો એટલે તમામ સ્તરેથી સિકાર મળ્યો િતો.’ 

 સોરદઠયાવાડી-૧ માું પવનપ ત્ર  ોક પાસે સાઈકલ 

રીપરેીંગની રકેડી રાખીન ે ઉભા રિેતા મોિનભાઈની માશસક 

આમિની ફક્ત રૂશપયા ત્રણેક િજાર જેટલી છે. ત્યારે બે પ ત્રો અને 

એક પ ત્રીના તમેના સુંસારમાું આર્થષક ખેં તાણ િોઈ તે 

સ્વાભાશવક. મોટો પ ત્ર પણ સી.એ.ના બીજા વર્ષમાું અભ્યાસ કરે 

છે. જ્યાર ે ખ િ મોિનભાઈ નોન-મેદિક છે. તમેનાું પત્ની 

લીલાવુંતીબિેન પણ ત્રણ  ોપડી ભણેલ છે. તેઓ કેવડા વાડી-

૧૭માું વોકળાના છેડે આવેલા સાવ કા ાું મકાનમાું રિે છે. 

શિતેિ કિે છે, િાળા ઉપરાુંત શપતાને દટદફન આપવા જવામાું 

પણ િોઢેક કલાકનો સમય લાગતો ત્યારે આ ઓરડીના મકાનમાું 

રાત્રીના ખૂબ મન લગાવીને વાું ી લતેો. 

 ઉલ્લેખનીય છે કે, શિતેિને તમામ શવર્યોમાું ૯૦ કરતાું 

વધ  માક્સષ મળ્યા છે. ખરખેર િૂુંપડીમાું પણ મોતી પાકે છે.  િાલ 

શિતેિ િૈિરાબાિ ઈન્ફોસીસ કુંપનીમાું ઊં ા પિ પર ફરજ બજાવે 

છે.  

- લેખક અને શિક્ષક, રાજકોટ 

ફેબ્ર.ુ-માર્ચ ૨૦૧૯ 

િૂુંપડીમાું પણ મોતી પાક ેછે 

નટવર આિલપરા  
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આખ ું જગત સ ખી રિે તવેી ઈચ્છા રઢ કરવાથી આપણે પોત ેસ ખી થઈએ છીએ.  

ફબે્ર .-મા ષ ૨૦૧૯ 

 

 શિક્ષણ અન ેટકે્નોલૉજી સમા ાર  

વીંશછયાના શિક્ષકન ું પ સ્તક પ્રકાશિત થય ું 

 સ્વામી શવવકેાનુંિની જન્મ જયુંશત તા.12મી 

જાન્ય આરીના રોજ વીંશછયાની શ્રી એમ.બી. અજમરેા િાઈસ્કૂલના 

શિક્ષક અને ય વાલખેક ડૉ.સુંજયભાઈ કોદરયાન ું  ોથ ું 

‘મૂલ્યશિક્ષણનાું શે્રષ્ઠ પ્રરેક પ્રસુંગો’ પ્રકાશિત થય ું છે. આ પ સ્તકમાું 

જીવન ઘડતર અને મૂલ્યશિક્ષણ માટેનાું શવશવધ મિાપ રુર્ોના 

જીવનનાું 89 જેટલાું પ્રેરક પ્રસુંગોને આવરી લેવાયા છે.   

 આ પ સ્તકન ું શવમો ન રાજ્ય કક્ષાના શિક્ષણ સવધષન 

અશભયાન કાયષક્રમ – સ રત ખાતે શ્રી પ્રતાપભાઈ શત્રવેિી અને ડૉ. 

િેલડીયાનાું િસ્તે થય ું. આ કાયષક્રમમાું સમગ્ર રાજ્યના ખ્યાતનામ 

સાશિત્યકારો અને શિક્ષણિાસ્ત્રીઓ ઉપશસ્થત રહ્ા િતા.    
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    ૧ ૬  શિ ક્ષ ણ સે ત   

 શિક્ષણ એવી પ્રદક્રયા છે ક,ે જેના દ્વારા બાળકની જન્મજાત િશક્તઓ પ્રગટ થાય છે.  

 શિક્ષણ અન ેટકે્નોલૉજી સમા ાર  

સાયન્સફરે યોજાયો 

 

 શ્રી કાન્તા સ્ત્રી શવકાસ ગૃિ ગલ્સષ િાઈસ્કૂલ-રાજકોટમાું 

સાયન્સફેર યોજાયેલ િતો. જેમાું શવદ્યાર્થષનીઓએ સાયન્સ 

રુંગોળી, શવશવધ પ્રોજેક્ટ જેવા કે સોલાર એનર્જી, ઇલેક્િોનીક્ 

રોબોટ, વોટર સાઇકલ, સૌરમુંડળ વગેરે આબેિૂબ રજ  કરલે. 

કોમસષ કોનષરમાું ATM મિીન, સ પર માકટે, સોલાર પેનલ, શવન્ડ 

ફામષના લાઇવ મોડેલ રજ  કયાષ. BEST OUT OF WASTE 

શવભાગ આકર્ષણ ન ું કેન્ર બન્ય ું િત ું.  

 

િાઈક  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

બાળ કવશયત્રી  

સાકદરયા શિના જે. (ધોરણ 9 D) 

શ્રી એમ. બી. અજમરેા િાઈસ્કલૂ, વીંશછયા 

ફબે્ર .-મા ષ ૨૦૧૯ 

જનની િ :ખી,  

બાળ પણ િ :ખી ને,   

ઘર િ :ખી છે.  

વીજ ગરજે,  

ને વરસાિ આવે,  

પાણી વિે રે.   

િાળાએ જતાું,  

બાળના ગાલ રાતા,  

સ ુંિર બાળ. 

મેઘ આવે રે,  

મોર ના  ેટિ કે,  

સ ુંિર કલા.  

માતશપતાન ું,  

સ ખ તે જ બાળન ું,  

સ ખ ઘરન ું.  

પતપા આવી ને,  

રમકડાું લાવીને,  

મોજ કરાવી.  



  

     ૧ ૭  
શિ ક્ષ ણ સે ત  

કળેવણી એટલ ેમ શક્ત, આર્ષિિષન, સ્વયુંપ્રરેણા, શનત્ય નવ ું સજષન અને સાિસ.  

પ્રભાવિાળી શિક્ષકત્વ 

ડૉ. કૃણાલ પું ાલ 

 શિક્ષક જીવનમાું આપણું લક્ષ્ય સ્પષ્ટ અન ે શનધાષર િઢ 

િોવાું જોઈએ. 21મી સિી એટલે પરીવતષન, પ્રગશત અને 

પ્રભાવિાળીઓની સિી. જે શિક્ષક આ પ્રવાિને પ્રશતબદ્ધ બનીને 

વળગી પડે છે તે જ મિામાનવ બની િકે. શિક્ષકત્વને પ્રભાવિાળી 

બનાવવા માટે વ્યશક્તત્વ ઘડતર એ પાયાની આવશ્યકતા છે. 

ભારતના ઈશતિાસ તરફ ડોદકય ું કરીએ તો સ્વામી શવવકેાનુંિથી 

વધારે પ્રભાવિાળી વ્યશક્તત્વ બીજ ું  ક્ય ું િોઈ િકે ? એક 

પ્રભાવિાળી શિક્ષક િેનરી વાન ડાયકે કિેલ ું વાક્ય અ ૂક યાિ 

રાખવ ું જોઈએ. ‘જીવન એક તીર સમાન છે જાણો, તને ેક્યાું ફકેવ ું, 

ખેં ો જોરથી તમારી કમાન,  ોક્કસ બનિો તમ ેમિાન.’ શિક્ષક 

તરીક ે જીવન કમાનન ું તીર લક્ષ્ય સ ધી પિોં ાડવા અને 

પ્રભાવિાળી શિક્ષકત્વ માટે ની ેની કેટલીક બાબતો મિત્વની 

બની રિે છે.    

 શિક્ષક માટ ેકોઈ પણ શવર્ય અજાણ્યો ન િોવો જોઈએ : 

પ્રભાવિાળી શિક્ષક પોતાની વાણીનાું પ્રભાવથી આિાિીન ું 

એવરેસ્ટ શિખર સાર કરી િકે છે. જ્યારે વ્યશક્ત કોઈ પણ શવર્ય ક ે

ક્ષેત્રને સ્પિે છે ત્યારે તેના માટે તે સવષસ્વ બની જાય તો જ તેમાું તે 

વ્યશક્ત પ્રભ ત્વ મળેવી િકે છે. પ્રભાવિાળી શિક્ષક સમાજના 

પ્રત્યેક ક્ષેત્રથી વાકેફ િોવો જરૂરી છે. પોતાના વક્તવ્યને સાશિત્ય, 

શવજ્ઞાન અને ટેકનૉલોજીના સમન્વયથી સ સજ્જ બનાવનાર 

શિક્ષક જ શ્રોતાઓના આુંતર-મનમાું છવાઈ જાય છે. પ્રત્યેક 

અથષસભર જ્ઞાન એ પ્રભાવિાળી શિક્ષકની આગવી ઓળખ ઊભી 

કરે છે. 

 શિક્ષક માટ ેપ્રત્યકે ક્ષણ નાવીન્યથી ભરપરૂ િોવી જોઈએ: 

નાવીન્ય એ પ્રગશતપથન ું પિેલ ું પગશથય ું છે . કોઈ પણ શવર્યમાું 

જ્ઞાનની રજૂઆતમાું નવીનતા એ શિક્ષકને વધ  રમણીય બનાવે છે. 

ફબે્ર .-મા ષ ૨૦૧૯ 

સુંસ્કૃત સાશિત્યના મિાકશવ ભાવભશૂતએ કહ્ ું છે કે, “ક્ષણ ેક્ષણે 

જે નવીનતા ધારણ કર ે છે તે જ સા ી રમણીયતા છે.” 

શિક્ષકજીવનન ે પ્રત્યેક પળ ે નવપલ્લશવત બનાવતા શિક્ષકો જ 

શિક્ષણબાગના મિેકતા પ ષ્પો છે. તેના માટ ે પ્રત્યકે સવાર એક 

નવી તાજગી અને નવી સ વાસ ફેલાવવાની તક બની રિે છે. 

 શિક્ષક ેશવર્યન ું પિતિસરનુું પથૃક્કરણ કરવ ું જરૂરી છે : 

શવર્ય ગમે તટેલો અઘરો િોય તેની રજૂઆત સાિી, સરળ અને 

આકર્ષક બનાવવી એ શિક્ષકના િાથની વાતા છે. સફળ અને 

પ્રભાવિાળી શિક્ષક ત્યારે જ કિી િકાય જ્યારે તેના લેક ર પછી 

બિાર જતાું શવદ્યાથીને કોઈ પૂછે ક ે તમ ે િ ું સાુંભળ્ય ું ? તો તે 

ટૂુંકમાું વ્યાખ્યાનનો સાર કિી િકે તો માનવ ું ક ે શિક્ષણ સફળ . 

આ સફળતા મેળવવા શિક્ષકે શવર્યવસ્ત  અને પોતાના વક્તવ્યન ું 

પૃથક્કરણ કરીને રજૂઆત કરવી જોઈએ. 

 શિક્ષક ે સા ા અથષમાું પ્રગશતિીલ રિવે ું જોઈએ : 

પ્રભાવિાળી શિક્ષક પોતાના વગષખુંડમાું માત્ર વાણીનો શવલાસ ન 

કરતાું ખરા અથષમાું પ્રગશતનો માઇલસ્ટોન બને છે. પ્રભાવિાળી 

શિક્ષકમાું કુંઈક કરવાની તમન્ના કે તાલાવલેી િોય છે, જે કિીયે 

પદરશસ્થશત ક ે સુંજોગોનો િાસ બનતો નથી, પરુંત  સુંજોગોને 

પોતાના િાસ બનાવ ેત ેખરો પ્રગશતિીલ. જે શિક્ષકમાું તન,મન 

અને બ શદ્ધન ું પ્રફુલ્લન િોય ત ેપ્રગશતને પુંથ સવાર થઈ િક ેછે. 

ખરા અથષમાું પ્રગશતિીલ શિક્ષક પ્રકશૃતના તત્વોની માફક બીજાની 

સાથે નિીં, પરુંત  પોતાની જાતથી આગળ વધતો િોય છે. 

 પ્રભાવિાળી શિક્ષક માટ ેજીવનમાું ઉિેશ્યો િોય. જ્યાર ે

સામાન્ય લોકો પાસે માત્ર આિાઓ અને સપનાુંઓ િોય છે. 

એટલે જ વૉચિુંગ્ટન ઈરચવુંગે કહ્ ું છે કે, ‘great minds have 

purposes, other have wishes.’  આિા રાખીએ કે 

ભારતનો પ્રત્યકે શિક્ષક ધ્યયે શનધાષર કરીને મૂલ્યવાન વ્યશક્ત બને 

એ જ મનની આકાુંક્ષા!      

- શિક્ષક અન ેલખેક, બાુંટવા 



  

     ૧ ૮  
શિ ક્ષ ણ સે ત  

જીવનન ું ધ્યયે છે,  ાિવ ું, સમજવ ું અન ેસજષવ ું.   

  માતભૃાર્ાન ું ગૌરવ 

એલ. ડી. કાગદડયા 

 માનવ વ્યવિારન ું અશવભાજ્ય અુંગ એટલે ભાર્ા. 21મી 

ફેબ્ર આરી “શવશ્વ માતૃભાર્ા દિવસ” માતૃભાર્ા થકી જ બાળકનો 

િારીદરક અને માનશસક શવકાસ થાય છે. જનેતાના વતષન, વ્યવિાર 

અને આસપાસના વાતાવરણની મોટી અસર બાલમાનસ પર થાય 

છે. તેથી જ તે માતૃભાર્ા કિેવાય છે.  

 બાળકમાું સમજિશક્ત, શવ ારિશક્ત અને ગ્રિણિશક્ત 

માતૃભાર્ામાું જ ખીલ ેછે. ઘરમાું બોલતી ભાર્ા જ શિક્ષણન ું શે્રષ્ઠ 

મધ્યમ બની િકે. માતભૃાર્ામાું પ્રાથશમક શિક્ષણ માત્ર સફળ જ 

નથી પરુંત  અુંગે્રજી માધ્યમ કરતાું પણ ખૂબ સારા પદરણામો િેખાયા 

છે. માતૃભાર્ામાું શિક્ષણ લેનાર શવદ્યાથી અન્ય ભાર્ા પર પણ 

સારુું પ્રભ ત્વ પ્રાતત કરી િકે છે.  

 એક શિશક્ષત િુંપતી પોતાના બાળકને અુંગે્રજી ભાર્ામાું 

પારુંગત બનાવવા માટે પ્રાથશમક શિક્ષણથી જ  અુંગે્રજી માધ્યમમાું 

િાખલ કરે છે.  પાું  વર્ષ સ ધી છાત્રાલયમાું રિીને જ અભ્યાસ 

કરાવવામાું આવે છે. આટલા સમયમાું બાળક અુંગે્રજી બોલતા તો 

િીખી જાય છે પણ માતૃભાર્ા જાણતો નથી. પદરવાર અને 

સમાજના લોકો સાથે શિખેલી ભાર્ામાું જ વાત કરે છે. પદરણામે 

સમાજ અને પદરવાર સાથે ખાસ િળીભળી િકતો નથી. આખરે 

તે િુંપતી તેને ફરી પોતાની માતૃભાર્ા એવી ગ જરાતી માધ્યમમાું 

િાખલ કરે છે.  

 ગ જરાતી ભાર્ાના આદ્ય કશવ શ્રી ઉમાિુંકર જોિી લખ ે

છે, “સિા સૌમ્ય િી વભૈવે ઉભરાતી, મળી માતૃભાર્ા મને 

ગ જરાતી.” 

ફેબ્ર.ુ-માર્ચ ૨૦૧૯ 

 શવશ્વની મિાન શવભૂશતઓએ પણ પોતાન ું શિક્ષણ 

માતૃભાર્ામાું જ લીધ ું િત ું. તેમાું સી.વી. રામન (નોબલ 

શવજેતા), અબ્િ લ કલામ (શમસાઇલ મેન), કલ્પના  ાવલા 

(અવકાિ યાત્રી), ડૉ. બાબાસાિેબ આુંબેડકર (બુંધારણના 

ઘડવૈયા) વગેરે ... છે.  તેઓએ પોતાની માતૃભાર્ાને ગૌરવ 

પ્રિાન કય ું છે.   

 કિેવાય છે કે માતૃભાર્ા એ આિર આપવાની કલા અને 

ઈશ્વર પ્રત્યેની આસ્થા છે. મને ગવષ છે કે “િ ું ગ જરાતનો અને 

ગ જરાતી મારી ભાર્ા છે.”  

 આપણી માતભૃાર્ા ગ જરાતીના આદ્ય કશવઓને યાિ 

કરીએ અને તેઓને િત િત વુંિન.  

 

       

 નરચસુંિ મિેતા                   મીરાુંબાઈ 

 

 

 

 

 

 

 

         અખો          પ્રમેાનુંિ 

 

- શિક્ષક, શ્રી એમ. બી. અજમરેા િાઈસ્કલૂ, વીંશછયા 

 

 


