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શિક્ષક
ડૉ.દદપ્તી એન. તિવેદી,
મો 9898491347, E-Mail. drdiptri@gmail.com
આજે વાિ કરવી છે સમાજ શનમાવિા શિક્ષકની. શિક્ષક નો પ્રાિીન િધદ છે 'ગુરુ'.
ગુ= અાંધકાર અને રૂ = પ્રકાિ. અાંધકારમાાંથી પ્રકાિ િરફ લઇ જાય િે ગુરુ. આજે ગુરુને
શિક્ષક નામે ઓળખવામાાં આવે છે . શિક્ષક િધદ સાંસ્કૃ િ ધાિુ 'શિક્ષ' પરથીબન્દ્યો છે . 'શિક્ષ
યતિ ઇતિ શિક્ષક'- જે શવદ્યાથીઓને િીખવે છે , જ્ઞાન આપે છે િે શિક્ષક, શિક્ષકના અક્ષરને
ઓળખીએ િો
શિ

=

િીલ જેનુાં આભૂષણ છે , જે િાદરત્ર્યવાન છે , જે િીખવાડે છે િે.

ક્ષ

=

ક્ષમાનો ગુણધરાવે છે િે. Forgive and Forget ને આત્મસાિ કયું છે િેવો
ઉદાર અને સહનિીલ વીર પુરુષ િે શિક્ષક.

ક

= કરુણામૂર્પિ, જેનામાાં દયા, અનુકાંપા, માનવિા અને જે
વાત્સલ્ય મૂર્પિ છે િે.

શિક્ષકમાાં પ્રેમ, પ્રસન્નિા અને શનપુણિાના ગુણ હોવા જોઈએ. શિક્ષક માાં નીડરિા,
પ્રામાશણકિા, શિસ્િ અને સાંયમ હોય છે . શિક્ષક જન્દ્મિા નથી, બનિા હોય છે . શિક્ષક
સાધારણ વ્યશક્િ નથી. જેનામાાં સામાશજક ક્રાશન્દ્િકરવાની, સમાજમાાં પદરવિવન
લાવવાનીિાકાિ છે , દહાંમિ છે , જેનામાાં સાદગી સાથે ઉચ્િ શવિારો- Simple Living High
Thinking છે . શિક્ષક હોવુાં િે ગવવનીબાબિ છે . ઘણા દેિોમાાં શિક્ષકને સવોચ્િ સ્થાન
આપવામાાંઆવે છે . શિક્ષક કોટવ માાં પ્રવેિે િો ન્દ્યાયાધીિ પણ ઊભા થઇ માન આપે છે એવા
દેિો પણ છે . ભારિમાાંશિક્ષકનુાં ગૌરવઅને મહ¥વ સમજી 'શિક્ષકદદન' મનાવી શિક્ષકની
ગરીમા જાળવવામાાંઆવે છે .
સાિો કે આદિવ શિક્ષક કોને કહે વાય? જે સિિ વાાંિે છે , શવિારે છે , મનન કરે છે , જ્ઞાનનો
સાંિય-અપવણકરે છે િે સાિો શિક્ષક. વાાંિવુાં એશિક્ષકનુાં પ્રથમ કિવવ્ય છે . સિિ જ્ઞાનની
ખોજમાાં રહે વુાં. પણ કમનસીબે આજે િો શિક્ષક માિ પાસબુક વાાંિે છે , િેરબજારનો
અભ્યાસ કરે છે . પુસ્િકાલય માાંિો પગ મૂકવો ગમિો નથી. આવા કે ટલાક શિક્ષકો
શિક્ષકઆલમની ગદરમા ગુમાવે છે . શિક્ષકિો શવદ્યાથીનો Role-Model છે . શિક્ષકનુાં
વાણી-વિવન-ભાષા-રીિભાિ-વ્યવહાર પહે રવેિ વગેરે નુાં શવદ્યાથીઓ અનુકરણ
કરિાાંહોય છે . િેથીશિક્ષકે સાવધાન રહે વુાં જોઇએ. જેવાાં શિક્ષક િેવો સમાજ સજાવિો હોય છે .
ઉત્તમ શિક્ષક માટે વગવ ઘર છે , વગવ સ્વગવ છે . વગવ માાં જિાાં અને શવદ્યાથીઓને જોિાાં જ
આનાંદ-ભાવ-શવભોર થઇજાયિે સાિો શિક્ષક. શવદ્યાથીઓને જોિાાં જ ભણાવવાનો નિો
િઢે િે ખરો શિક્ષક. શિક્ષકશવદ્યાથીઓમાાં ભેદભાવ કયાવ વગર જેમ સૂયવ સૌને સમાન પ્રકાિ
આપે છે િેમ જ્ઞાન તપરસે છે . સૌથી નબળા શવદ્યાથીને-ગરીબ શવદ્યાથી ને ધ્યાનમાાં રાખી

ISSN: 2319-202X

37

July-Sept-2020 Year-9 Issue-3

Shikshan Darshan – A Peer Reviewed Journal
ભણાવે છે . માિ પુસ્િશકયુાં જ્ઞાન નહીં, ગોખણપટ્ટી વગરનુાં-સમગ્રલક્ષી દૃષ્ટષ્ટ્ શવકસે િેવુાં
શિક્ષણ આપે છે . શિક્ષણને કુ ાં ઠીિ કરવાને બદલે દૂર ચક્ષિીજ સુધી પડે લા જ્ઞાનની
િકદિાવવે- સમજાવે િે સાિો શિક્ષક.
શિક્ષક શિક્ષણ સાંસ્થાનો પ્રાણ છે . નૈતિક મૂલ્યોનુાં જિન કરિા શિક્ષકના નામે શિક્ષણ
સાંસ્થાઓ પ્રતિષ્ઠા અને નામના મેળવે છે . િેથી શિક્ષકે પોિાના વ્યવસાયનો માન-મરિબો
જાળવવો જોઇએ. શિક્ષકે પાન, બીડી, ચસગારે ટ, જુ ગાર જેવી કુ ટે વોથી દૂર રહે વુાં જોઇએ.
વગર વાાંચ્યે વગવમાાં જવુાં, વગવમાાંજવાના સમયે પુસ્િક િોધવાાં, શવદ્યાથીઓ પર ગુસ્સે થવુાં
વગેરે બાબિોથી દૂર રહે વુાં જોઇએ. વગવમાાંશવદ્યાથીઓ સ્વગવસ્થ બની ન જાય િે જોવુાં જોઇએ.
જ્યારે શિક્ષક હસી િકિો ન હોય, ક્રોધમાાં હોય ત્યારે સી.એલ. લઇ લેવી જોઇએ. માિ
આવક ઉપાજવનમાાં નદહ, પણ જ્ઞાન ઉપાજવનમાાંઆનાંદ મળવોજોઇએ. ભણાવવુાં એ િો કલા
છે . જ્ઞાન સાથે ગમ્મિ કરાવીહસિાાં-હસિાાંશવષયને સરળ બનાવીદે િે સાિો શિક્ષક.
શવદ્યાથી પુસ્િક-પુસ્િકાલયઅનેવગવએ જ શિક્ષકનો સમાજ છે .
ડા. રાધાકૃ ષ્ણને પોિાનાજન્દ્મ દદવસને શિક્ષકદદન ઉજવવાની ભલામણ કરી િેની
ઉપરથીશિક્ષકનુાં મહત્ત્વ સમજી િકાય છે . ગુરુજીને િો બ્રહ્મા, શવષ્ણ, અને મહે િનુાંસ્થાન
આપેલ છે . િેની ગદરમા શિક્ષકે જાળવવી રહી અને છે લ્લે- એક પ્રવાસમાાંશિક્ષક, ઉદ્યોગપતિ,
એશન્દ્જશનયરઅનેડાક્ટર સાથેહિા. િેમની સાથે પ્રવાસમાાંએકરાજકારણીએ પદરિય માગ્યો.
એશન્દ્જશનયરે કહ્ુાંકે, ''મેં ઘણા પુલ રસ્િાબનાવ્યા. '' ડાક્ટરે કહ્ુાંકે, ''મેં ઘણા દદી બિાવ્યા.
ઉદ્યોગપતિએકહ્ુાંકે, મેં ઘણા ઉદ્યોગ સ્થાપી દેિનાશવકાસમાાંફાળોઆપ્યો છે . છે લ્લેશિક્ષકને
પૂછ્ુાં- શિક્ષકે ગવવથી માથુાંઉિુાંકરીકહ્ુાં, આ િણે મહાનુભાવોનુાં સજવન મેંકયું છે . આવા
મહાન છે શિક્ષક. િેથીબાળકને બીવડાવવા માસ્િરને બોલાવુાં એવી બીક આપિી બહે નો
શિક્ષકોનુ મૂલ્યસમજે. સમાજે પણ શિક્ષકનેઆદરઆપવો પડિે. જ્યારે પ્રધાન પ્રવેિિાાં
નદહ, પણ શિક્ષક પ્રવેિિાાં િેને માન આપવા આપણે ઊભા થિાાં િીખીિુાં
ત્યારે શિક્ષકનોઆદરકયો ગણાિે. િે સમજવુાં પડિે.
છે લ્લે,
૧. શિક્ષકનુાંસ્થાન એક ગભવવિી સ્િીજેવુાં છે . જેમ સગભાવ સ્િીને હરવા-ફરવા-ખાવામાાં
ધ્યાન આપવુાં પડે છે , િેવુાંશિક્ષકે પણ િાલવા-ફરવા-ખાપા-પીવામાાંધ્યાન રાખવુાં પડે છે .
રાખવુાં જોઇએ.- મોરારીબાપુ
૨. િીલવાન સાધુહોય છે . પ્રજ્ઞાવાન જ્ઞાન હોય છે , કરુણાવાન મા હોયછે , પરાંિુ શિક્ષક
સાધુ, જ્ઞાનીઅને મા આ િણેયહોય છે . - શવનોબા ભાવે.
3. પોિાનાજીવનમાાં પ્રેમનુાંિત્વજેને પ્રબળ જણાિુાં ન હોયિેવાકોઇએશિક્ષકથવુાં ન
જોઇએઅને સમાજે પણ િેવીવ્યશક્િનોશિક્ષકિરીકે સ્વીકારવી ન જોઇએ - કૃ ષ્ણમૂર્પિ
૪. શિક્ષક કુ ાં ભાર છે , શિલ્પી છે , જે અનેકનુાં જીવન ઘડિર કરે છે .

ISSN: 2319-202X

38

July-Sept-2020 Year-9 Issue-3

