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 યિક્તના િવકા
ના જીવનમાં જવેી પ
ના જીવનનો  દ્રિ કો
ઉધ્વગામી દ્રિ  પણ
નને ઉન્નત બનાવવા જો
 ખોટી િદશામાં પણ 

આ સાથે દરેક યિક્તન
હોઇ શકે છે. જીવનપથ
 ધ્યેય માગર્નંુ િનમાર્ણ
કોણ અને ધ્યેયનીરધ
દશર્ક તરીકે િશક્ષક મુખ્
િણકતાઓની સાચી સ
તના પથ પર અગ્રેસર 
છે. િવદ્યાથીર્ તેના ગ
િણકતાઓને ઓળખ
પડે. અહીં પક્ષપાત, 
રે. ગેરરીત કરીને િવ
તાઓ, કૌશ યો, મૂ ય
ધોની થાપના કરી તે
પાડી શકાય. તેને પોત
ન જીવતા કરી શકાય.
ર્રણ માટે િશક્ષક િવદ્ય
થીર્ના િવકાસ માટે તે
 માનસક વા થ્ય 
રવા યથાયોગ્ય રહે.
િવકાસ તરફ અaદ્રિ
નમાં ન રાખવા. સાર
વાડાય. 

િવદ્યાથીર્ઓને આ
હરણો પુરા પાડે. જને
િa ાપ્ત કરવા પાછળ
ાગ યત્નો, ધીરજ, 
િaઓ ાપ્ત કરે, ત્યારે 
 સમાજની ઉન્નત આપ
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ાસશીલ અને આનંદમ
પિરિ થત સાથે જોડા
ોણ િવકસાવીને આયો
ણ તેને હંમેશા સદવત
જો યિક્ત સમજ્યા િવ
જઈ પડે આમ જોઈએ

ની પોતાના ધ્યેયો પોત
થ પર આગળ વધતા 
ણ કરે કે મઠારે છે. અ
ધારણ તેને પોતાની પ
ખ્ય ભૂમકા ભજવે છે.
સમજ, િવદ્યાથીર્ના વત
 કરે છે. આ માટે િશક્ષ
ત પથ પર સતત અગ્ર
વી પડે. આ સાથે દ
 ગમોઅણગમો કે હા
િવદ્યાથીર્ના ગુણ કે પ
યો, સુષુપ્ત શિક્તઓ િ
તેને િન:સંકોચપણે રજૂ
તાના િવકાસ માટે ય
. તેની ઉપર ઠોકી બેસ
દ્યાથીર્ને પરોક્ષ રીતે િન
તેની સાથે યવહાર ક
જાળવી વઓળખ, 
 િવદ્યાથીર્ને પોતાની

િ  લાવી ગત કરાવાય
રી બાબતોનો વીક

આચરણ કરાવતા િશક્ષ
ા અનુસરણ િવદ્યાથીર્ન
ળ િવદ્યાથીર્ની મહેનત
 સંયમ અને િવદ્યાથીર્ન
 િશક્ષકને અલોિકક આ
પે.  
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મય જીવનનો આધાર 
ાઈ છે, જવેા અનુભવો
ોજન કરી અગ્રેસર થા
તર્ન કરાવી િવકાસ ત
િવચાયાર્ વગર આંધળિુ
એ તો દરેક યિક્તમાં 
તાની મંિઝલ અને ાપ્ત
 ક્યારેક તેને સાચા સ
અહીં િવદ્યાથીર્ કાળ એ
સંદગીના પથ પર આ
 તંદુર ત અને વૈજ્ઞાિન
તર્ન િવકાસ માટેના આ
ક્ષક તરફથી થતા સાથર્
ગ્રેસર થાય એ માટે િશ
દરેક િવદ્યાથીર્ની દરેક
લા-દવલાની નીત 
પિરણામમાં વધારો-ઘ
િવકસાવી તેના િહતમ
જૂ થતો કરવી તેની જ
યત્ન કરાવતા જાતે િન
સાડેલા નોણર્યો તેને ઉ
િનદેર્શ કારી અનુભવ 
કરતાં તે ોત્સાિહત થ
 વસન્માન, અધ્યય
ી જાતની તુલના અ
ય. આનો અથર્ એમ ન
ાર અને નરસી બાબ

ક્ષક પણ પોતાના સદ
ના જીવનમાં ઓજ 
ત જરૂર હશે, પરંતુ તે
ના સંદભર્માં પથદશર્ન
આત્મસંતોષની લાગ
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તેનંુ પથદશર્ન છે. તે 
વો ાપ્ત કરે છે, તે મુ
ય છે તેનો િવશાળ વૈજ્ઞ
તરફ લઈ જાય છે. પ
િક્રયા કરીને કોઈ ને અ
 વૈયતક �ભન્નતા રહેલ
પ્ત કરવાની પોતાની િ
લાહની પણ જરૂર પડે
એ યિક્તના જીવન 
આગળ વધારી શકે. જ્ય
િનક દ્રિ કોણ િવદ્યાથ
આયોજનો અને અનુક
થર્ક યત્નો તેનંુ સાચું 
િશક્ષકે િવદ્યાથીર્ની યિ
 લાક્ષિણકતાઓ વી
િવદ્યાથીર્નો અનુચત 
ઘટાડો કરવાને બદલે
માં રહે. િવદ્યાથીર્ સાથે 
જરૂિરયાત મુજબના અ
િનણર્ય લેતા કરીને વા
ઉદ્યોગ જ આપે. માટે 
પુરા પાડે તે જ ઉચ
થાય અને હકારાત્મક 
યનશીલ થાય તેવા 
અન્ય સાથે કરાવવા 
નથી કે અન્યના અવ
બતોનો અમલ ન ક

દાચારણો aારા અનુક
ગટાવે. આમ જોઈએ 
તેની પૃ ભૂમમાં િશ
ન પણ હશે. િવદ્યાથીર્
ણી થાય. જ ે વ થ 

Issue‐2 

યિક્ત 
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