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આપની પઘાસે જ્ઘારે સયુતીર્ટનો આ અંક પહોંચશે ત્ઘારે તમે 
વર્ટ 2021નઘા પ્રરમ સપ્ઘાહમઘાં આખઘા વર્ટમઘાં શયું કરવયું તેનઘા 
આ્ોજનમઘાં હશો. વીતી ગ્ેલઘાં 2020નઘા વરષે સમગ્ર વવશ્વએ 
તેનઘા પ્રઘારંભમઘાં કરેલઘા આ્ોજનોને કોરોનઘા મહઘામઘારીની 
રપઘારરી વવખેરી નઘાખ્ઘા હતઘા એરલે આ વરષે ્ણઘા વમત્રો વર્ટ 
2021નઘા ભઘાવવ આ્ોજનોમઘાં પણ અવનશ્ચિતતઘાનો અવકઘાશ 
રઘાખશે તેમ લઘાગે છ.ે

જોકે, દિવઘાળી પછી ગયુજરઘાતમઘાં ફરી એકવઘાર મઘારયું ઉચકી 
ચૂકેલી મહઘામઘારીની અસર પણ દિસેમ્બરનઘા અંત સયુધીમઘાં 
ઓછી રઈ ચૂકી હતી. સખત ઠિંી અને મહઘામઘારીની શયુષકતઘા 
વચચે પણ વશ્ઘાળયુ વસઘાણઘા, પહેરવઘાં ગમે તેવઘા ગરમ વસ્તોની 
સઘારે શઘારીદરક અને મઘાનવસક વ્ઘા્ઘામ જીવનનઘા રમમોમીરરમઘાં 
હયુંફ અને ઉતસઘાહનો પઘારો તો ઊંચો જ રઘાખે છ.ે 

દિસમે્બરમઘા ંઆઈઆઈરીઈમઘા ખૂ્બ જ નોંધપઘાત્ર પ્રવૃવતિઓ રઈ 
છ.ે ખઘાસ કરીન ેદિસમે્બરની શરૂઆતનઘા પખવઘાદિ્ઘામઘંા જ ‘આર્ટ 
ઇન એજ ય્ુકેશન’ વક્ટશોપ ર્ો. આ ઉપરઘંાત વશક્ષક પ્રવશક્ષણ 
કે્ષત્રમઘંા અનોખઘા વવચઘારોન ેવ્વહઘારુ અન ે્બજારન ેઅનયુકૂળ કરવઘાનઘા 
પ્રકલપ હેઠળ સરયુિનર સરઘાર્ટઅપ ઇનોવશેન પોવલસી (એસએસઆઈપી)
નો લઘાભ વશક્ષક પ્રવશક્ષણ જવેઘા ્બૌવધિક અન ેચેતનઘાનઘા સતરે કઘામ 
કરતઘા કે્ષત્રમઘંા કેવી રીત ે લઈ શકઘા્ ત ે સિંભષે એક દિવસનઘા 
સવેમનઘારનયુ ં પણ આ્ોજન ર ય્ુ,ં જમેઘા ં આઈઆઈરીઈ સલંગ્ન 
સસંરઘાઓનઘા વવદ્ઘારથીઓ અન ેઅધ્ઘાપકો તનેો લઘાભ કેવી રીત ેલઈ 
શકે તનેયુ ંમઘાગ્ટિશ્ટન પણ ર ય્ુ.ં

દિસેમ્બરનઘા ્બીજા પખવઘાદિ્ઘામઘાં આઈઆઈરીઈએ પ્રત્ક્ષ 
સવરૂપે પિવીિઘાન સમઘારંભ કરવઘાનયું આ્ોજન ક્યુું અને તેને 
આઈઆઈરીઈની રીમે ઉમળકઘારી વધઘાવી લીધયું. એરલયું જ 
નહીં, ઝીણવરભરી ચીવર રઘાખી સમગ્ર સમઘારોહ શ્ેષ્ઠ રીતે 
સંપન્ન રઘા્ તે સયુવનશ્ચિત ક ય્ુું. મને વવશ્વઘાસ છ ે કે, 
આઈઆઈરીઈનઘા આ ત્રીજા પિવીિઘાન સમઘારોહમઘાં પિવીઓ 
મેળવનઘારઘા સંસરઘાનઘા વવદ્ઘારથીઓ મઘાર ેઆ સમઘારોહની વ્વસરઘા 
અને આ્ોજન જીવનભરની ્ઘાિ ્બની રહેશે. પિવીિઘાન 
સમઘારોહમઘાં વવદ્ઘારથીઓની ્યુવઘા ઊજા્ટ અને મઘાન. કયુલઘાવધપવત 

અને ગવન્ટરશ્ી, વશક્ષણમંત્રીશ્ી, વશક્ષણ રઘાજ્મંત્રીશ્ી 
ઉપરઘાંત રઘાજ્ની ્બઘાર ્યુનવવવસ્ટરીઓનઘા કયુલપવતશ્ીઓની 
ઉતસઘાહજનક ઉપશ્સરવતએ સમગ્ર વઘાતઘાવરણમઘાં રંગતનો 
ઉમેરો ક્મો.

આઈઆઈરીઈની સતત પ્રગવત મઘારનેઘા આ્ોજનોને વર્ટ 

2020મઘાં કોવવિ-19ની મહઘામઘારી પણ અસર નહોતી કરી 

શકી. તેનો શ્ે્ ્યુવનવવસ્ટરી તરઘા વશક્ષક પ્રવશક્ષણનઘા કઘા્્ટને 

ઉતકૃષ્ટતઘાએ લઈ જવઘાનઘા આ કમ્ટ્જ્ઞમઘાં ્યુવનવવસ્ટરી તરઘા 

સંલગ્ન સંસરઘાઓનઘા તમઘામ પ્રવત્બધિ અધ્ઘાપકો, અવધકઘારીઓ 

અને કમ્ટચઘારીઓનઘા ્ોગિઘાનને કઘારણે એ શક્ ્બન્યું છ.ે જમે 

મઘાળઘામઘાં પ્રત્ેક મણકઘાનયું આગવયું સરઘાન અને મૂલ્ હો્ છ,ે એ 

જ રીતે વહીવરી વ્વસરઘાઓમઘાં પણ પ્રત્ેક વ્શ્કતની 

વવવશષ્ટતઘા અને જરૂદર્ઘાત હો્ જ છ,ે અને જ્ઘારે કોઈ કઘા્્ટ 

મઘાર ેઅધ્ઘાપકો, અવધકઘારીઓ અને કમ્ટચઘારીઓ જવેઘા શબિોની 

ભેિરેખઘાઓ ભૂંસઘાઈને  મઘાત્ર શબિો ્બનીને જ રહી જા્ ત્ઘારે 

એક રીમ ્બને છ,ે અને રીમ આચિ્્ટચદકત કરે તેવઘા પદરણઘામો 

પણ વસધિ કરે છ.ે

હવે જ્ઘારે 2021નયું વર્ટ શરૂ રઈ ચૂક્યું છ,ે ત્ઘારે પણ 

વશક્ષક પ્રવશક્ષણને વરેલી આ ્યુવનવવસ્ટરીની પ્રગવતનઘા ભઘાવવ 

આ્ોજનોને વધયુ ગવત મળશે એ વનશ્ચિત છ.ે કઘારણ કે જમે 

કોવવિની મહઘામઘારીનયું સમઘાધઘાન પણ િયુવન્ઘાભરનઘા વૈજ્ઞઘાવનકોએ 

પિકઘારજનક શ્સરવતમઘાં એક રીમની જમે કઘામ કરીને શોધી 

કઘાઢયું છ,ે તેવી જ રીતે અશક્ લઘાગતઘા કોઈપણ કઘામને જો 

એક રીમ તરીકે હઘારમઘાં લઈએ સફળતઘા વનશ્ચિત છ.ે વર્ટ 

2021મઘાં પણ આઈઆઈરીઈ મઘાર ેઅનોખઘા આ્ોજનો મનમઘાં 

આકઘાર લઈ રહ્ઘા છ ેઅને એવો વવશ્વઘાસ છ ેકે વર્ટ 2020 જવેઘા 

મયુશકેલ સમ્મઘાં પણ ્યુવનવવસ્ટરીએ મોરઘાભઘાગનઘા આ્ોજનો 

વસધિ ક્ઘા્ટ એ જ રીતે આ નવઘા વર્ટમઘાં પણ નવઘા આ્ોજનો 

રીમવક્ટરી વસધિ કરીશયું. ્બોલો છોને તૈ્ઘાર...

ડૉ. હર્ષદ પટલેના જયહહંદ

કુલપતિશ્રીનો		સંદેશ	
વહાલા વવદ્ાર્થીઓ અને અધયાપક વિત્રો,



4
Sutirth - December

વશક્ષક જમે જમે અનયુભવ મેળવતો જા્ છ ેતમે તમે તનેઘામઘાં 

વશક્ષક તરીકેની કેરલીક ક્ષમતઘાઓ પણ વવકઘાસ પઘામે છ.ે વશક્ષક 

વવર્વસતયુનઘા સિંભ્ટમઘા ં તમેજ અધ્ઘાપન ક્ષમતઘાનઘા સિંભ્ટમઘંા 

વધયુ ને વધયુ સમૃધિ ્બન ે છ.ે આ ઉપરઘંાત વશક્ષક તરીકેની 

વવકઘાસ્ઘાત્રઘામઘા ંતનેઘામઘા ંકેરલીક ખોરી મઘાન્તઘાઓ પ્રવશે ેછ ેઅને 

વવકઘાસ પણ પઘામતી જા્ છ.ે આ ખોરી મઘાન્તઘાઓ વવદ્ઘારથીન,ે 

વશક્ષણ પ્રવરિ્ઘાને તમેજ તને ેખયુિન ેપણ નયુકસઘાનકઘારક ્બન ેતે 

સભંવ છ.ે આવી કેરલીક ભ્ઘામક મઘાન્તઘાઓનઘા સિંભ્ટમઘંા ચચઘા્ટ 

કરીએ. 

 “૩૩% હરોવિયાર, ૩૩% િધયિ અન ે૩૩% નબળા વવદ્ાર્થીઓ 

હરોય છ.ે”

વશક્ષકો દ્ઘારઘા સવ્ટ સઘામઘાન્, પરંતયુ ્બહયુ જોખમી એવી આ 

મઘાન્તઘા છ.ે જમેઘા ંવવદ્ઘારથીઓન ેઉપર મયુજ્બ વગથીકૃત કરી તનેઘા 

આધઘારે વશક્ષણ આ્ોજન રતયુ ંહો્ છ.ે પ્રખર વશક્ષણશઘાસ્તીઓ 

કે મનોવૈજ્ઞઘાવનકોનઘંા મત ેઆ વઘાતમઘંા કોઈ તથ્ નરી. પ્રભયુતવ 

અધ્્ન (Mastery Learning)નઘંા વસધિઘાતં પ્રમઘાણ ે્બ ેપ્રકઘારનઘા 

વવદ્ઘારથીઓ હો્ છ.ે 

૧. ઝિપી શીખનઘાર વવદ્ઘારથી  ૨. ધીમે શીખનઘાર વવદ્ઘારથી 

જો ધીમે શીખનઘારઘા વવદ્ઘારથીન,ે તમેન ેજરૂરી હો્ તરેલો 

સમ્ અન ેવવવશષ્ટ વશક્ષણ પધિવતઓ પરૂી પઘાિવઘામઘા ંઆવ ેતો 

તઓે ઝિપી શીખનઘારઘા વવદ્ઘારથીની જમે જ ઊંચી વસવધિ હઘાસંલ 

કરી શકે છ.ે 

 “અધયાપનની તયૈારી િાટ ેપાઠ્યપસુતક જ ઉપયરોગી છ.ે”

વવર્વસતયુ શીખવવઘા મઘાર ે વશક્ષક પઘાઠ્યપયુસતકન ેએકમઘાત્ર 

ઉપ્ોગી સ્તોત મઘાન ે છ.ે અન ે તનેઘા આધઘારે જ પોતઘાનઘા 

અધ્ઘાપનની તૈ્ ઘારી કરે છ.ે ખરેખર તો સ્ંબવંધત વવર્વસતયુને 

અનયુરૂપ અન્ સિંભ્ટ પયુસતકોનો પણ વશક્ષકે પોતઘાની તૈ્ ઘારી 

મઘાર ે ઉપ્ોગમઘંા લવેઘા જોઈએ જરેી વવર્વસતયુ અંગનેી 

પોતઘાનઘામઘંા સપષ્ટતઘા વધશ.ે સઘારસેઘારે વવદ્ઘારથીઓને પણ સઘારી 

રીત ેશીખવી શકઘાશ.ે 

 “હોંવિયાર વવદ્ાર્થીઓ જ વગ્ષ-અધયાપનન ેિૂલવી િકે છ.ે”

વગ્ટખંિમઘા ં વશક્ષણ કઘા ્્ટ પરંૂુ રતઘા,ં વશક્ષક મોરભેઘાગ ે તનેઘા 

તશક્ષકનરી	ભ્રામક	મરાન્યિરાઓ	
					ડો.પરારસ	દદ.	ઉચરાટ 

આવિ. પ્ૉફેિર, IITE 



5
Sutirth - December

દ્ઘારઘા ર્ેલ અધ્ઘાપન કઘા ્્ટનયુ ંઆકલન કે પયુરઘાવઘા મેળવતઘા હો્ 

છ.ે આ મઘાર ેતઓે મઘાત્ર હોંવશ્ઘાર વવદ્ઘારથીઓન ેપ્રશ્ો પછૂઘાતઘા 

હો્ છ.ે જ ે ખરેખર ્ણં અધયુરંુ છ ે કઘારણકે અધ્ઘાપનની 

સફળતઘાનો મોરઘાભઘાગનો આધઘાર ન્બળઘા વવદ્ઘારથીઓ કેરલયું 

શીખી  શક્ઘા છ ેતનેઘા પર હો્ છ.ે

 “વિક્ષકે િાત્ વવરય વિક્ષણનુ ંજ કાિ કરવાનુ ંહરોય છ.ે”

આદિકઘાળરી ચઘાલી રહેલી આપણી વશક્ષણ વ્વસરઘામઘા,ં 

સમઘાજની વશક્ષક પઘાસ ે્ણી ઊંચી અપકે્ષઘા હો્ છ.ે જ ેમઘાત્ર 

્બઘાળકન ે વવર્લક્ષી જ્ઞઘાન આપવઘા પરૂતયુ ં વસવમત નરી. પરંતયુ, 

્બઘાળકન ેઆિશ્ટ નઘાગદરક ્બન ે અન ેસમઘાજનો વવકઘાસ કરી શકે 

ત ેપણ હો્ છ.ે

વવદ્ઘારથીઓ વવર્વસતયુ શીખે એ જ દિશઘામઘા ંવશક્ષક પોતઘાની 

પ્રવૃવતઓ આ્ોવજત કરે છ.ે વવદ્ઘારથીઓમઘા ં જરૂરી નવૈતક મૂલ્ો 

વવકઘાસ પઘામે એ તરફ વશક્ષકનયુ ં્બહયુ ઓછયુ  ંધ્ઘાન હો્ છ.ે 

 “અભયાિક્રિ પણૂ્ષ કરવરો એ જ અિારં કાિ છ.ે”

અધ્્ન-અધ્ઘાપન પ્રવરિ્ઘાની સફળતઘાનો મયુખ્ આધઘાર 

વવદ્ઘારથીઓમઘા ંજ્ઞઘાન પ્રસરઘાવપત કરવઘાનો હો્ છ.ે આ પ્રવરિ્ઘા વદ્-

પક્ષી્ હોવઘારી વશક્ષક દ્ઘારઘા કરઘા્ેલ કઘા ્્ટનયુ ં વવદ્ઘારથી દ્ઘારઘા 

કરવઘામઘંા આવતયુ ંઅનયુવતથી કઘા ્્ટ પર િખેરેખ રઘાખવઘાનયુ ંકે વનરીક્ષણ 

કરવયુ ંએ ખૂ્બ જ અગત્નયુ ં્બની રહે છ.ે જનેઘારી વવદ્ઘારથીએ 

જરૂરી જ્ઞઘાન મેળવલે છ ે કે નહીં તનેી ચકઘાસણી રઈ શકશ.ે 

આવી મઘાન્તઘારી વશક્ષક દ્ઘારઘા અભ્ઘાસરિમ પણૂ્ટ કરવો એ મઘાત્ર 

અિધી સફળતઘા રશ ેજ્ઘારે તનેઘા દ્ઘારઘા કરવઘામઘંા આવતયુ ંઅનયુવતથી 

કઘા ્્ટનયુ ંવનરીક્ષણ એ પણૂ્ટતઘા તરફ લઈ જશ.ે 

“આકર્ષક િાધન િાિગ્ીઓનરો ઉપયરોગ કરીએ તરો જ વિક્ષણ 

કાય્ષ િફળ બન.ે”

વશક્ષણ સઘાધન સઘામગ્રી (Teaching Aids) એ અધ્્ન 

અધ્ઘાપન પ્રવરિ્ઘાનયુ ંઅગત્નયુ ંપઘાસયુ ંછ.ે ્ોગ્ સમજણ સઘારનેો 

તનેો ઉપ્ોગ વશક્ષણ કઘા ્્ટન ે સઘારંુ ્બનઘાવી શકે છ.ે પરંતયુ, 

્ણીવખત વશક્ષક આકર્ટક વશક્ષણ સઘાધન સઘામગ્રીનઘા ંઉપ્ોગને 

જ વધયુ મહત્વ આપ ેછ.ે પરંતયુ, તનેઘા ઉપ્ોગરી વવદ્ઘારથીઓમઘંા 

વવર્વસતયુ નો ખ્ઘાલ સપષ્ટ રઈ શકે છ ે કે કેમ રઈ અરવઘા 

શકૈ્ષવણક હેતયુઓ વસધિ રઈ શકે કે કેમ ત ેધ્ઘાનમઘા લવેઘાતયુ ંનરી. 

જરેી વશક્ષણકઘા ્્ટ  અસરકઘારક ્બનતયુ ંનરી. 

“િકૈ્ષવણક વહીવટી કાયયો વિક્ષક વયવિાયના ભાગરૂપ નર્ી.”

મોરભેઘાગે વશક્ષકોમઘા ંઆ મઘાન્તઘા પ્રવત્ટતી હો્ છ.ે જમેઘાં 

શકૈ્ષવણક વહીવરી કઘા્મો  જવેઘાકે આંતદરક કે ્બઘાહ્ મૂલ્ઘાકંન, 

પદરક્ષણ કે વનરીક્ષણ, વવદ્ઘારથી વવર્ક વવવવધ પત્રકો , વવદ્ઘારથી 

પ્રવેશ જવેઘા કઘા્મોનો સમઘાવશે રતો હો્ છ.ે 

વશક્ષક વ્વસઘા્ એ અન્ વ્વસ્ો કરતઘંા ્ણો અલગ છ.ે 

જમેઘા ં જ્ઞઘાન સવંધ્ટનની સઘારે સઘારે કૌશલ્ોનયુ ં પ્રત્પ્ટણ અને 

વશક્ષણ વ્વસરઘા પણ વશક્ષકનઘા કઘા ્્ટકે્ષત્રમઘંા સમઘાવશે હો્ છ.ે 

આરી વગ્ટવશક્ષણ તમેજ શકૈ્ષવણક વહીવર ્બનં ેઅગત્નઘા ્બની 

રહે. 

 “દર વરષે ભણાવવાિા ંઆવતા વવરયન ેપનુઃ તયૈાર કરવાની 

જરૂર નર્ી.”

વશક્ષક દ્ઘારઘા એક જ વવર્ને લઘંા્બઘા સમ્રી ભણઘાવવઘાનઘાં 

અનયુભવ પરરી ત ેવવર્ પરનયુ ંતનેયુ ંપ્રભયુતવ મેળવ ેછ.ે ત્ઘાર્બઘાિ 

વવર્ને ભણવઘા મઘાર ેતનેી તૈ્ ઘારીની જરૂર નરી જણઘાતી તવેયું 

વશક્ષક મઘાનવઘા લઘાગ ેછ.ે વવર્ પરનયુ ંપ્રભયુતવ મેળવવયુ ંએ એક 

સઘારી ્બઘા્બત છ,ે પરંતયુ વગ્ટખંિ જતઘા પહેલઘા,ં ત ે વવર્ની 

તૈ્ ઘારીની જરૂર નરી ત ેમઘાન્તઘા વવદ્ઘારથીઓ તમેજ વશક્ષક મઘાર ે

હઘાવનકઘારક છ.ે કઘારણકે ્ણી વખત પરૂતી તૈ્ ઘારી વગર 

ભણઘાવવઘામઘા ંજ ે ત ે વવર્ની વવર્વસતયુઓની ્બઘા્બતો ્રતી 

જા્ કે ઝિપરી પરૂી રતી જા્ છ.ે 

વશક્ષણ વ્વસઘા્નઘા લઘા્ંબઘા અનયુભવ અન ેઅવલોકનરી આ 

્બઘા્બતો જોઈ શકઘા્ છ.ે આવી સઘામઘાન્ જણઘાતી પણ અવત 

ગભંીર અસર ધરઘાવતી ભ્ઘામક મઘાન્તઘાઓરી વશક્ષક અવગત 

રશ ેત્ઘારે ખરઘા અર્ટમઘા ંઅધ્્ન અધ્ઘાપન પ્રવરિ્ઘા સપંન્ન રતી 

જણઘાશ.ે અત્ર ેિશઘા્ટવલેી ભ્ઘામક મઘાન્તઘાઓ ઉપરઘંાત અન્ ખોરી 

મઘાન્તઘાઓ વશક્ષકોમઘંા ઉદભવતી હોઈ શકે છ.ે 
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અર્થચ્રા્યરા	-	સમરાનરારથી	શબદો	વચ્ચેનરી	
પરાિળરી	અસમરાનિરા

આપણે પ્રઘારવમક શઘાળઘારી ભણતઘા આવ્ઘા છીએ તેવો 
વ્ઘાકરણનો મયુદ્ો તે - સમઘાનઘારથી શબિ 

આમ તો પઘાઠ્યપયુસતકમઘાં આવતઘા શબિોનઘા ્બે-્ેબ 
સમઘાનઘારથી લખી નઘાખીએ એરલે ્બે કે ત્રણ મઘાકસ્ટ રોકિઘા 
આપણે મન સમઘાનઘારથી શબિોની દકંમત આરલી જ છ.ે પણ 
ખરેખર વવચઘારો તો ભઘારઘામઘાં વપરઘાતઘા શબિોની સઘારે તેનો 
આગવો અર્ટ જોિઘા્ેલો હો્ છ.ે શબિનો અર્ટ એરલે શબિનો 
ભઘારઘા સમઘાજમઘાં રતો જયુ િઘા જયુ િઘા સંિભષે વપરઘાશ. 

ઉિઘાહરણ તરીકે ગયુજરઘાતી ભઘારઘા સમઘાજમઘાં વ્શ્કતને 
જનમ આપનઘાર સ્તીનઘા સંિભ્ટમઘાં ‘મઘા’ શબિ વપરઘા્ છ.ે હવે 
આપણને આ શબિની સઘારે મઘાતઘા, જનની, જનેતઘા જવેઘા તેનઘા 
સમઘાનઘારથી પણ ્ઘાિ આવવઘાનઘા. સઘાર્ટ ગયુજરઘાતી જોિણીકોશ 
2008નઘા પઘાનઘા નં્બર 655 ઉપર ‘મઘા’નઘા અર્ટમઘાં લખ ય્ું છ ે
-  મઘાતઘા, ્બઘા (પહેલઘાં મને ્બઘા કહીને ્બોલઘાવતઘા), મઘાતઘા અને 
જનની શબિ સંસકૃતમઘાંરી આવેલઘા છ.ે તે આપણે સૌ જાણીએ 
છીએ. એરલે સંસકૃત ્બોલનઘાર ભઘારઘા સમઘાજ વ્શ્કતને જનમ 
આપનઘાર સ્તીનઘા સંિભ્ટમઘાં મઘાતઘા અરવઘા જનની શબિ વઘાપરે 
છ.ે એરલે મઘાનઘા આપણને સઘારે મઘા, મઘાતઘા, જનની, જનેતઘા 
આ સમઘાનઘારથી મળ્ઘા. 

હવે આપણે વવચઘારીએ કે આ ત્રણે્ સમઘાનઘારથી શબિોને 
પોતઘાની આગવી અર્ટછઘા્ઘા છ,ે 

િઘાખલઘા તરીકે 
1) .......... એ .......... ્બીજા ્બધઘા વગિઘાનઘા વઘા. 
2) .......... ની જોિ સખી નહીં જિ ેરે લોલ. 

3) હયું  િરરોજ .......... વપતઘાને પ્રણઘામ કરંુ છયુ .ં 
હવે આ ખઘાલી જગ્ઘાઓમઘંા મઘા, મઘાતઘા, જનનીમઘાંરી 

્ોગ્ શબિ મૂકવઘાનયું કહેવઘામઘંા આવે તો - ગયુજરઘાતી ભઘારઘા 
તરીકે તમે પહેલી ખઘાલી જગ્ઘામઘાં મઘા ્બીજી ખઘાલી જગ્ઘામઘાં 
જનની અને ત્રીજી ખઘાલી જગ્ઘામઘાં મઘાતઘા શબિ મૂકશો. 

હવે વવચઘારો કે તમે પહેલી ખઘાલી જગ્ઘા મઘાની જગ્ઘાએ 
જનની કેમ ન મૂક ય્ું? કે પછી મઘાતઘા કેમ ન મૂક ય્ું? એક 
વશક્ષક તરીકે આપણે આપણઘા ્બઘાળકને આવઘા સમઘાનઘારથી 
લઘાગતઘા શબિો વચચે પણ સૂક્મ ભેિ રહેલો છ ેતે ્બતઘાવવઘાનયું 
છ.ે આ જ રઈ શબિોની આગવી અર્ટચછઘા્ઘા. આ સમઘાનઘારથી 
શબિોને પ્ઘા્ટ્ તરીકે પણ ઓળખવઘામઘંા આવે છ.ે િરેક 
ભઘારઘામઘાં આવઘા પ્ઘા્ટ્કોશ મળતઘા હો્ છ.ે શબિો વવશે વધયુ 
જાણકઘારી મેળવવઘા આવઘા કોશનો ઉપ્ોગ કરી શકઘા્.

કોશની સઘારે સઘારે ગયુજરઘાતી ભઘારક તરીકે તમઘારઘા મનમઘંા 
આગવો અર્ટ છ ેજ, પણ રોિયુ ંઝીણં વવચઘારવઘાની જરૂર છ.ે 
આપણે એક ્બીજયુ  ંઉિઘાહરણ જોઇએ. 

1) ગરી્બોનયું .......... ચૂસીચૂસીને એકઠી કરેલી સંપવતિ 
વવપવતિનયું કઘારણ ્બને છ.ે 

2) આજ ેવશક્ષકે અમને ........... તંત્ર શીખવ્યું. 
3) ........... રપકતી સો સો ઝોળી સમરઘાંગણરી આવે. 
અહીં તમે જોઈ શકો છો કે લોહી, રુવધર, રકત એ 

સમઘાનઘારથી શબિો છ,ે પણ આ શબિો જ ેતે ખઘાલી જગ્ઘામઘંા 
નરી મૂકી શકઘાતઘા. કઘારણ કે આ શબિોને પોતઘાની આગવી 
અર્ટચછઘા્ઘા છ ેએરલે તેને ્ોગ્ જગ્ઘાએ જ મયુકઘા્. 

-	ડૉ.	અચ્થનરા	પટેલ,	
આવિ. પ્રોફેિર, આઈઆઈટીઈ
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એક પ્રવશક્ષણઘારથી તરીકે આ તરફ વવચઘારવઘાની જરૂર 
એરલે છ ે કે આપણી ભઘારઘાસજ્જતઘા વધઘારવઘાનયું આ પહેલયું 
પગવર ય્ું છ.ે આમ તો આપણી અને આપણઘા ્બઘાળકોની 
ભઘારઘામઘાં અસરકઘારકતઘા શબિો દ્ઘારઘા જ આવી શકે છ.ે આ 
્બધઘા શબિો સમઘાનઘારથી કે પ્ઘા્ટ્વઘાચી શબિો ખરઘા પણ તે 
ગમે તેમ વઘાપરી શકઘાતઘા નરી. ્ોગ્ જગ્ઘાએ ્ોગ્ શબિ 
જ વઘાપરવો પિ ેએરલે આપણે વવદ્ઘારથીઓને અને આપણે 
પોતે પણ સમઘાન લઘાગતઘા શબિો વચચેનો ભેિ કરી, ્ોગ્ 
રીતે વઘાપરવઘા જોઈએ. જો આ રીતે શબિનો ભેિ કરવઘાનયું 
સમજી જઈશયું તો આપણી ભઘારઘાસજ્જતઘા તો અસરકઘારક 
રવઘાની જ છ ે પણ સઘારેસઘારે આપણઘા અધ્ઘાપનમઘાં પણ 
અસરકઘારકતઘા આવવઘાની છ.ે 

આપણે રોિઘા ઉિઘાહરણ જોઈએ િઘાખલઘા તરીકે શઘાળઘા 
કક્ષઘાએ મીરઘંાનઘા પિ ભણઘાવઘા્ છ.ે આ પિ સમજાવતી વખતે 

વશક્ષકન ેએવયુ ંસમજાવતઘા સઘાભંળ્ઘા છ ેકે - મીરઘંા કૃષણન ેપવત 
મઘાન ેછ.ે તનેી સઘાર ેપરણી છ.ે કિઘાચ વશક્ષકે ક્ઘાકં વઘંાચ્યુ ંહશે 

‘અખંિ વરને વરી સઘાહેલી હયું  તો અખંિ વરને વરી’,  ‘હયું  
પરણી મઘારઘા પ્રીતમની સંગઘાર વઘાલમજી.’ જો આવી કઘાવ્ 
પંશ્કતનઘા આધઘારે આપણે એમ વવચઘારીએ કે મીરઘાં કૃષણને 
પવત મઘાને છ.ે તેની સઘારે પરણી છ.ે તો મીરઘાં એમ કેમ કહે 
છ ેકે ‘મને મઘારો રઘામજી ભઘાવે રે, ્બીજો મઘારી નજરે ન આવ ે
રે.’  અહીં રઘામનો ઉલે્ખ છ.ે 

આપણે વશક્ષક તરીકે આવયું અવલોકન કરવયું જોઈએ. જો 
કરીએ તો આપણને વર અને પરણવયું શબિનો અર્ટ ્બરઘા્બર 
સમજવો પિ.ે હવે જયુઓ સઘાર્ટ ગયુજરઘાતી જોિણીકોશ 
2008નઘા પઘાનઘાનં્બર 747 પર વર શબિનો અર્ટ આપ્ો છ ે

- વર - ઉતિમ, (2) પયું. વરરઘાજા (3) પવત (4) વરિઘાન (5)  
નઘામને લઘાગતઘાં ‘શ્ેષ્ઠ, ઉતિમ’ એવો અર્ટ રઘા્.

ઉિઘાહરણ પંદિતવર.  હવે ઉિઘાહરણની પહેલી પંશ્કતનો 
અર્ટ સમજાશે કે જ ેઉતિમ છ ેતેને વરી છ.ે પરણવયુંનો અર્ટ 
સઘાર્ટ ગયુજરઘાતી જોિણીકોશ 2008નઘા પઘાનઘા નં્બર 513 પર 
આપ્ો છ ે-  લગ્ન કરવયું, અતૂર સં્બંધ ્બઘાંધવો.   હવે જયુઓ 
અહીં ્બીજા ઉિઘાહરણમઘંા સમજાશે કે તેણે પરમેશ્વર સઘારે 
અતૂર સં્ંબધ ્બઘાંધ્ો છ ેઅને એરલે જ મીરઘંા મઘાર ેએમ પણ 
કહેવઘા ય્ું છ ે કે, ‘મંદિર સઘારે પરણી મીરઘાં’ હવે વધઘારે 
સઘાદહશ્ત્ક વવવેચન ન કરતઘા આપણે જો આ રીતે શબિને 
સમજી આપણં અધ્ઘાપન કઘા ્્ટ કરીશયું તો તેમઘંા જરૂરરી 
અસરકઘારકતઘા આવશે.

આ તો સઘાદહત્ની વઘાત પણ િરેક વવર્મઘાં અધ્ઘાપકની 

શબિની સમજ અને શબિનો વપરઘાશ તેનઘા અધ્ઘાપનને 

અસરકઘારક ્બનઘાવવઘાની ગયુરુચઘાવી છ.ે વવજ્ઞઘાનનઘા ્બે ત્રણ 

શબિો જોઈએ -  ઝિપ, ગવત, ્બળ, જોર. વજન, િળ. િ્બઘાણ, 

ભઘાર, વજન. હવે તમે સરળતઘારી સમજી શકશો કે વવજ્ઞઘાનમઘાં 

વપરઘાતઘા શબિો ભલે સમઘાનઘારથી છ,ે પણ તેમનઘા અર્ટમઘાં 

વભન્નતઘા છ.ે એક શબિની જગ્ઘાએ ્બીજો શબિ વઘાપરી ન 

શકઘા્. સમઘાનઘારથી શબિ એરલે ગવણતની જમે 1+1+1 = 3, 

2+1 = 3, 1+2 = 3 એમ મયુસઘાફરી = પ્રવઘાસ = ્ ઘાત્રઘા = જાત્રઘા 

= પ ્્ટરન = સફર ન વઘાપરી શકઘા્. હવે તમે જ તમઘારી જાતે 

સમઘાન લઘાગતઘાં કે સમઘાનઘારથી લઘાગતઘાં શબિોનો 

અર્ટભેિ કરી શકશો.
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આઈઆઈરીઈનઘા આ અંકમઘા ંતનેો ત્રીજા િીક્ષઘાતં સમઘારોહ 
કેનદ્ર સરઘાન ેછ.ે િીક્ષઘાતં કહો કે પિવીિઘાન કહો કે કોનવોકેશન કહો 
આ ્બધઘા શબિોમઘા ંમયુખ્ ભઘાવ તો વશક્ષણ પ્રવરિ્ઘાનો એક ત્બક્ો 
પણૂ્ટ ર્ઘાનો છ.ે આ ત્બક્ો પણૂ્ટ કરીને વધયુ અભ્ઘાસ કે પછી 
વરમો સયુધી કરેલઘા અભ્ઘાસનઘા પઘારે્ સઘારે સમઘાજમઘંા કઘારદકિથી 
્બનઘાવવઘા, અરમોપઘાજ ્ટન કરવઘા કે પછી સવેઘા મઘાર ેજીવનમઘા ંઆગળ 
વધવઘા મઘારનેો એક પિઘાવ એરલ ેિીક્ષઘાતં સમઘારોહ. 

ભઘારતમઘંા અન ે વવશ્વમઘા ં સનઘાતક અને અનયુસનઘાતક પિવીનો 
અભ્ઘાસ સપંન્ન ક્ઘા્ટ પછી પિવીિઘાન સમઘારંભમઘા ંવવદ્ઘારથીઓને 
પિવી એનઘા્ત કરવઘાની પ્રરઘા સયુપ્રચવલત છ.ે સઘામઘાન્ રીત ેિરેક 
વવશ્વવવદ્ઘાલ્ મોરઘા સમઘારોહમઘંા કયુલઘાવધપવત કે જ ેસઘામઘાન્ રીતે 
રઘાજ્નઘા રઘાજ્પઘાલ હો્ છ,ે તમેનઘા કરકમલોરી વવદ્ઘારથીઓને 
પિવીઓ અન ે વવવવધ ચંદ્રકો એનઘા્ત કરતઘા હો્ છ.ે આ 
સમઘારોહન ે પિવીિઘાન સમઘારોહ, કૉનવોકેશન (Convocation) 
અરવઘા િીક્ષઘાતં સમઘારોહ કહે છ.ે િીક્ષઘાતં સમઘારોહની આ પ્રરઘા 
ક્ઘારરી અશ્સતતવમઘા ં આવી, કૉનવોકેશન અને િીક્ષઘાતંમઘંા કઈ 
સમઘાનતઘા કે ભિે છ ેઅને ભઘારતમઘા ંતનેઘા મૂવળ્ઘા ંકેરલઘા ઊંિઘા છ,ે 
ત ેજાણીએ. 

સૌપ્રરમ આપણ ેConvocation જોઈએ. કૉનવોકેશન શબિની 
વ ય્ુતપવતિ કરીએ તો ત ે મૂળ લદેરન શબિ ‘convocare’ પરરી 
ઊતરી આવલેો શબિ છ.ે જનેો શઘાશ્બિક અર્ટ “એકવત્રત રવઘા 
્બોલઘાવવઘા” તવેો રઘા્ છ.ે આ શબિમઘંા પવૂ્ટગ ‘con’ નો અર્ટ 
ભગેઘા, એકવત્રત એવો રઘા્ છ ેઅન ે‘vocare’ નો અર્ટ ‘્બોલઘાવવઘા’ 
રઘા્ છ.ે અંગ્રજેી ભઘારઘામઘા ં પણ વરિ્ઘાપિ Convoke (કનવોક) 
એરલ ે્બોલઘાવવઘા, ભગેઘા કરવઘા, સભઘા ્બોલઘાવવી, મંિળન ેએકવત્રત 
રવઘા આહવઘાન કરવયુ.ં Convoke વરિ્ઘાપિની ભઘાવવઘાચક સજં્ઞઘા 
Convocation રઘા્. આમ શઘાશ્બિક અર્ટ “કોઈ એક હેતયુ મઘાર ે
કોઈ વનશ્ચિત જનસમયુિઘા્ન ેએક સરઘાન ેએકવત્રત રવઘા ્બોલઘાવવઘા” 
એવો રઘા્ છ.ે આ શબિનો ઉપ્ોગ ઈસઘાઈ ધમ્ટગયુરીઓ– 
પઘાિરીઓની સભઘા ્બોલઘાવવઘાનઘા સિંભ્ટમઘા ંલગભગ ઇસવીસનની 
સઘાતમી સિીરી રતો હોવઘાનઘા સિંભમો મળે છ.ે  
એનસઘાઈકલોપીદિ્ઘા વરિરઘાવનકઘા કૉનવોકેશન શબિપ્ર્ોગ 
આક્ટવ્બશપ રીઓિર (668-690)નઘા સમ્ જરેલો જૂનો નોંધ ેછ,ે 
જ ેઅંગ્રજે ચચ્ટ દ્ઘારઘા રવચત એક ્બધંઘારણ હતયુ ંઅન ેઆ શબિ 
એક રઘાજ્ અન ેરઘાજાનઘા ભલઘા મઘાર ેરતી ધમ્ટસસંિનઘા અર્ટમઘાં 
પ્ર્ોજાતો હતો. 

ભરારિરી્ય	પરંપરરામરાં	દરીક્ષરાંિ	સમરારોહ
ડૉ.	મૌનસ	ઠરાકર	

અધયાપક, એચ.એિ. પટલે ઇનસટીટ્ુટ ઓફ ઇંગ્લિ ટ્નેીંગ એનડ હરિચ્ષ,
વલ્લભ વવદ્ાનગર  

Email: Maunas.thaker73@gmail.com

http://www.mukhopadhyay.in/2015/11/facts-upanishads.html
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ધઘાવમ્ટક સિંભષે પ્ર્ોવજત આ શબિનો પોતઘાનો ઇવતહઘાસ છ,ે 
પરંતયુ આપણ ેવશક્ષણ કે્ષત્રમઘંા આ શબિનઘા ઇવતહઘાસ અંગ ેવઘાત 
કરવી છ.ે ઈંગલેંિની કેરલીક ય્ુવનવવસ્ટરીઓમઘા ં કૉનવોકેશન એ 
ય્ુવનવવસ્ટરીનઘા એવઘા પ્રવતવનવધ રૂપ સતિઘામંિળ તરીકે ઓળખઘાતયુ,ં 

જ ેસપંણૂ્ટપણ ેજ ેત ે ય્ુવનવવસ્ટરીનઘા પવૂ્ટ-વવદ્ઘારથીઓ દ્ઘારઘા ચઘાલતયુ.ં 
તનેી એક સરઘા્ી સવમવત પણ રચઘાતી જનેયુ ં કઘામ ભતૂપવૂ્ટ 
વવદ્ઘારથીઓનઘા વવચઘારો, મતો અને દૃશ્ષ્ટકોણને ય્ુવનવવસ્ટરીનઘા 
વહીવરી તતં્રન ેજણઘાવવઘાનયુ ંહતયુ.ં 

આ શબિપ્ર્ોગનો સમ્ ય્ુવનવવસ્ટરીઓમઘા ઉપરોકત 
ભવૂમકઘાએ ક્ઘારે ર્ો ત ેઅંગે કોઈ વનશ્ચિત સમ્ જાણવઘા વધયુ 
સશંોધન જરૂરી છ,ે પરંતયુ પઘાચિઘાત્ વવશ્વની સૌરી પયુરઘાતન 
ય્ુવનવવસ્ટરીઓ પકૈી ઓકસફિ્ટ ય્ુવનવરીવસરીની સરઘાપનઘા ઇ.સ. 

1096 રી 1167 મઘંા રઈ હતી, ત ેહકીકત ધ્ઘાનમઘંા રઘાખીએ તો 
આ શબિનો પ્ર્ોગ ય્ુવનવવસ્ટરીની ભવૂમકઘાએ લગભગ ઇ.સ.ની 
્બઘારમી સિીરી રઈ રહ્ો છ,ે તવેો તક્ટ કરી શકઘા્. જોકે, 
શરૂઆતમઘા ં આ શબિનો પ્ર્ોગ પિવી એનઘા્ત કરવઘાનઘા 
સમઘારોહનઘા સિંભષે રતો નહોતો, ત ે નોંધવયુ ં રહ્યુ.ં વળી િરેક 
ય્ુવનવવસ્ટરીમઘા ં કૉનવોકેશનનયુ ં અલઘા્િયુ ં મઘાળખયુ ં અને અલઘા્િયું 

્બધંઘારણ જોવઘા મળે છ,ે જમેઘા ં કઘાળઘંાતરે અનેક પદરવત્ટનો પણ 
આવ્ઘા ં છ.ે પરંતયુ આજ ે વવશ્વમઘા ં કૉનવોકેશન  ખઘાસ કરીને 
ગ્રજે ય્ુએશન સરેેમની, પિવી એનઘા્ત કરવઘાનઘા સમઘારોહ તરીકે 
ઉપ્ોગમઘંા લવેઘા્ છ.ે આ અંગે એક અલગ ચચઘા્ટ રઈ શકે, પરંતયુ 
આ લખેમઘંા આપણ ેમયુખ્તવે ભઘારતમઘંા પ્રચવલત કૉનવોકેશન કે 
જનેઘા મઘાર ેસવમોવચત શબિ ‘િીક્ષઘાતં’ છ,ે તનેી વઘાત કરીએ.  

ભઘારતી્ પરંપરઘામઘા ંિીક્ષઘાતં અન ેસમઘાવત્ટન સસંકઘાર: 
વવદ્ઘારથીનો અભ્ઘાસ પણૂ્ટ રઘા્ એરલે તને ેવવવધવત્ સનઘાતક 

તરીકે ્ોવરત કરવો અન ેપિવી એનઘા્ત કરવી, તવેી આધયુવનક 
પ્રરઘાનઘા મૂળ ભઘારતમઘા ં પૌરઘાવણક કઘાળ સયુધી વવસતરેલઘા છ.ે 
ભઘારતનઘા સનઘાતન ધમ્ટમઘા ંસવૂચત સોળ સસંકઘારો ગભઘા્ટધઘાનરી શરૂ 
રઈ અશ્ગ્નસસંકઘાર- શ્ઘાધિ સયુધીનઘા છ,ે જનેો ઉલ્ખે ગૌતમસમૃવત, 
મનયુસમૃવત, વ્ઘાસસમૃવત, વશલપ શઘાસ્ત અન ે અંગીરઘા ઋવર દ્ઘારઘા 
રોિઘા-રોિઘા પદરવત્ટનો સઘાર ેર્ેલો જોવઘા મળે છ.ે પરંતયુ પ્રત્કેમઘંા 
સમઘાવત્ટન – પ્રઘા્: ્બઘારમો સસંકઘાર ઉલે્વખત છ.ે ઉપન્ન સસંકઘાર 
મેળવી ્જ્ઞોપવીત ધઘારણ કરેલ ્બરયુક વવદ્ઘાભ્ઘાસ મઘાર ેગયુરુ પઘાસ ે
તમેનઘા આશ્મમઘંા- ગયુરુકયુળમઘા ંજા્ છ.ે

 વવદ્ઘાભ્ઘાસનો આ સમ્ગઘાળો રિહ્મચ્ઘા્ટશ્મનઘા ચયુસત વન્મો 
અન ેસઘંાસઘાદરક ્બઘા્બતોરી અવલપ્ રહેવઘાનો હો્ છ.ે પરંતયુ જ્ઘારે 
વવદ્ઘાભ્ઘાસ પણૂ્ટ રઘા્ છ,ે ત્ઘારે વવદ્ઘારથીન ે સમઘાવત્ટન સસંકઘાર 
આપવઘામઘા ંઆવ ેછ,ે જમેઘા ંપ્રરમ કેશઘાનત સસંકઘાર આપ્ઘા પછી 
વવદ્ઘારથીન ે ઔરવધ ય્ુકત અન ે સયુગવંધત દ્રવ્ોરી ભરેલઘા આઠ 
્િઘાઓનઘા જળ દ્ઘારઘા મંત્રોચચઘાર સઘારે સનઘાન કરઘાવવઘામઘા ંઆવ ેછ,ે 
્જ્ઞોપવીત ધઘારણ કરતી વખત ેધઘારણ કરેલ િિં – મેખલઘા પરત 
લવેઘામઘંા આવ ેછ,ે સયુિંર વસ્તઘાભરૂણ પહેરઘાવવઘામઘંા આવ ેછ,ે અને 
આગઘામી જીવન મઘાર ેગયુરુ દ્ઘારઘા ઉપિેશ આપવઘામઘા ંઆવ ેછ.ે જમેઘાં 
ગહૃસરોનઘા િઘાવ્તવ, સફળતઘા પવૂ્ટક જીવવઘાની જિી્બયુટ્ી, વવદ્ઘાનો 
્ોગ્ ઉપ્ોગ, શયુ ંકરવયુ,ં શયુ ંનઘા કરવયુ ંઆ ્બધઘા ્બોધ આપીને 
વવદ્ઘારથીન ેગયુરુકયુલરી વવવધવત્ સનઘાતક જાહેર કરીન ેસવગહેૃ જવઘા 
વવિઘા્ આપવઘામઘંા આવ ેછ.ે

http://www.mukhopadhyay.in/2015/11/facts-upanishads.html http://gradblog.schulich.yorku.ca/event/convocation-ceremony/
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સમઘાવત્ટન અંગ ેઋગવિેમઘંા કહ્યુ ંછ,ે 
यवुा सवुासाः परिवीत आगातस उ श्रेयान्भवतत जायमानः ।
तं धीिासः कवय उननयतनत सवाधययो मनसा दरेवयनतः ॥४॥
- ऋगवरेदः सकंू् ३.८- 
એરલ ે કે, જ્ઘારે શ્ષે્ઠ કપિઘંા પહેરેલો ય્ુવઘાન ઉપવવત 

(રિહ્મચઘારી), ્બધી જ વવદ્ઘાઓરી પ્રકઘાવશત રઈ ્રે આવ ેછ,ે 
ત્ઘારે ત ે મંગલકઘારીને શ્ે્  આપનઘારો પ્રખ્ઘાત રઘા્ છ.ે તનેે 
ધૈ્ ્્ટ યુકત, ્બયુવધિશઘાળી, વવદ્ઘાનો દ્ઘારઘા, સઘારઘા ધ્ઘાનવઘાળઘા મન સઘાર,ે 
વવદ્ઘાનઘા પ્રકઘાશની ઇચછઘા રઘાખી અને  ઉચચ પિ પર ્બસેઘાિવઘામઘાં 
આવ ેછ.ે 

સમઘાવત્ટનનો શઘાશ્બિક અર્ટ રઘા્ છ ે‘પઘાછઘા ફરવયુ’ં. આ જ છ ે
આપણો િીક્ષઘાતં સમઘારોહ. વશક્ષણ વ્વસરઘા, અધ્્નનઘા વવર્ો 
અન ે પધિવતઓ, સમઘાજ રચનઘા ્બધયુ ્બિલઘાઈ ગ ય્ુ ં છ,ે પરંતયુ 
િીક્ષઘાતંનયુ ંતત્વ તનેયુ ંત ેજ છ.ે િીક્ષઘાતં શબિ પણ સમજવઘા જવેો 
છ.ે િીક્ષઘા એરલ ેગયુરુ જ્ઘારે વ્શ્કતને પોતઘાનઘા વશષ્ તરીકે સવીકઘારે 
અન ેવવવધવત જ ેવવદ્ઘાિઘાનનો પ્રઘારંભ કરે ત.ે અમયુક ગયુરુની િીક્ષઘા 
લીધી એરલ ેત ેવ્શ્કતને ગયુરુ મઘાની તમેની પઘાસરેી વવદ્ઘા મેળવવઘા 
કદર્બધિ રવયુ.ં આ શબિ આપણ ે પ્રચયુર મઘાત્રઘામઘંા આજ ે પણ 
સઘાભંળીએ જ છીએ અને સનઘાતન, જનૈ, ્બૌધિ અન ે ્ોગ 
પરંપરઘામઘા ંત ેઆજ ેપણ પ્રચવલત છ.ે આ િીક્ષઘા પઘામેલ વશષ્ 
જ્ઘારે સપંણૂ્ટ પણ ેિીવક્ષત રઈ જા્, વવદ્ઘાભ્ઘાસ પણૂ્ટ રઈ જા્ 
એરલ ે િીક્ષઘાતં સમઘારોહ રઘા્. મઘારજે િીક્ષઘાતંમઘંા ્બ ેશબિ છ,ે 
‘િીક્ષઘા’ અન ે‘અંત’ અરઘા્ટત િીક્ષઘા પણૂ્ટ રવી.     

તવૈતિરી્ ઉપવનરિમઘંા િીક્ષઘાતં પ્રવચન:
ભઘારતનઘા પ્રઘાચીનતમ િસ ઉપવનરિો પકૈી એક એવઘા તવૈતિરી્ 

ઉપવનરિ રિયુષણ ્જયુવષેિી્ શઘાખઘાનો એક ઉપવનરિ છ,ે જમેઘાં 
ભગૃયુવલ્ી, રિહ્મઘાનિંવલ્ી અન ેવશક્ષઘાવલ્ી એમ ત્રણ ખંિ છ.ે જ ે
પકૈીનઘંા વશક્ષઘાવલ્ી ખંિનઘા 11મઘા ંઅનયુવઘાકમઘંા સમઘાવત્ટન સસંકઘાર 
સમ્ે ગયુરુઓ દ્ઘારઘા વશષ્ોને આપલે ્બોધ અદભયુત છ.ે 

સત્ ્બોલજ,ે ધમ્ટનઘા મઘાગ્ટ પર ચઘાલજ,ે સવઘાધ્ઘા્ કરવઘામઘંા 
આળસ ન કરતો. આચઘા ્્ટન ેતમેનયુ ં વપ્ર્ આપી અને પ્રજાતતંયુનો 
વવચછિે કરતો નહીં. (સતંઘાન પિેઘા કરવઘામઘંા ચૂકતો નહીં). સત્રી 
પ્રમઘાિ કરતો નહીં. ધમ્ટરી પ્રમઘાિ કરતો નહીં. કલ્ઘાણકઘારી કઘા્મો 
કરવઘારી પ્રમઘાિ કરતો નહીં. સસંઘાધનોનઘા વવકઘાસમઘંા પ્રમઘાિ ન કરતો.  

सवाधयाय प्रवचनाभयां न प्रमतदतवयम ्। दरेवतपतकृायायाभयां न प्रमतदतवयम ्। 
मातदृरेवयो ्भव । तपतदृरेवयो ्भव । आचाययादरेवयो ्भव । अतततिदरेवयो ्भव । यानयनवद्ातन 
कमायाति तातन सरेतवतवयातन नयो इतिाति । यानयसमाकं सचुरितातन तातन तवया 
उपासयातन नयो इतिाति । यरे करे चासमच्छ्रेयांसयो ब्ाह्मिाः तरेषां तवया आसनरेन 
प्रश्वतसतवयम ्। श्द्धया दरेयम ्। अश्द्धया अदरेयम ्। तश्या दरेयम ्। तरिया दरेयम ्। 
त्भया दरेयम ्। सतंवदा दरेयम।्

સવઘાધ્ઘા્ અન ેપ્રવચન (વશક્ષણ)મઘંા પ્રમઘાિ કરતો નહીં. િવેકઘા ્્ટ 
અન ેવપતકૃઘા ્્ટમઘા ંપ્રમઘાિ કરતો નહીં. મઘાતઘાને િવે મઘાનજ.ે વપતઘાને 
િવે મઘાનજ.ે આચઘા ્્ટને િવે મઘાનજ.ે અવતવરને િવે મઘાનજ.ે જ ે
અવનિંની્ કઘા્મો છ,ે ત ેજ કરજ,ે અન્ નહીં. અમઘારઘા (આચઘા્મોનઘા) 
જ ેજ ેસઘારઘા આચરણો છ,ે તનેીજ ઉપઘાસનઘા કરજ ે(અનયુસરજ)ે 

અન્ન ેનહીં. અમઘારઘામઘારી જ ેશ્ષે્ઠ સચચદરત્ર રિહ્મજ્ઞઘાની (વવદ્ઘાન) 
મળે, તને ેઆસન અપથી સયુશ્યુરઘા- સનમઘાન કરી ઉપઘાસનઘા  કરજ.ે  
શ્ધિઘાપવૂ્ટક િઘાન કરજ,ે અશ્ધિઘારી નહીં. પોતઘાનઘા સઘામથ ્્ટ અનયુસઘાર 
ઉિઘારતઘાપવૂ્ટક વવનમ્રતઘારી િઘાન કરજ.ે ભ્પવૂ્ટક િઘાન કરજ.ે (િઘાન 
નહીં કરંુ, તો ઈશ્વરન ેશયુ ંજવઘા્બ આપીશ, તવેઘા ભ્રી.) સૌહઘાિ્ટરી 
િઘાન કરજ.ે 

આ સમગ્ર ્બોધમઘંા સનઘાતકન ેગયુહસર તરીકે ઉતિમ ભવવષ્ 
મઘાર ેનીવતમતિઘા ્ યુકત જીવનનો જ ે્બોધ આપલેો છ,ે તમેઘંા ભઘારતની 
આવતથ્ સતકઘારની સસંકૃવત, મઘાતઘા-વપતઘા અન ે વશક્ષકોનઘા 
સનમઘાનનો પદરચ્ તો રઘા્ જ છ,ે પરંતયુ અત્તં ધ્ઘાનઘાકર્ટક 
્બઘા્બત ગયુરુજનોની સત્વનષ્ઠઘા અન ેવનરહંકઘાદરતઘા પણ છ.ે ગયુરુ 
જ્ઘારે પોતઘાનઘા સચૂરીતોન ેજ અનયુસરવઘાનયુ ંકહે છ,ે ત્ઘારે સવીકઘારે 
છ,ે કે અમઘારઘા આચરણમઘંા પણ િોર હો્ શકે, પરંતયુ તઘારે તનેયું 
અનયુસરણ કરવયુ ંનહીં. વળી પોત ેશ્ષે્ઠ છ,ે તવેયુ ંનઘા મઘાનતઘા ગયુરુ 
એમ કહે છ,ે કે અમઘારઘામઘારી જ ેતન ેશ્ષે્ઠ લઘાગ,ે તનેયુ ંસનમઘાન કર. 
અહીં વશષ્ન ેપોતઘાની વવવકે્બયુવધિનો ઉપ્ોગ કરી સવ્ ંવનણ્્ટ  
લવેઘાનયુ ંકહ્યુ ંછ,ે જ ે્બધંન મયુકત વવદ્ઘાનયુ ંદ્ોતક છ.ે 

તમઘા ં આ પરંપરઘા હજારો વરમોરી અશ્સતતવમઘા ં છ,ે જનેયું 
આપણન ેઅવશ્ ગૌરવ હોવયુ ંજોઈએ. કૉનવોકેશન ગઘાઉન પહેરીને 
મોરઘા્ટર કેપ પહેરેલઘા સનઘાતકોન ેપોતઘાની પરંપરઘાની પણ જાણ હોવી 
જ જોઈએ. અમેદરકન નવેી દ્ઘારઘા શરૂ રએલ અન ેકૉનવોકેશનને 
અંત ેજોવઘા મળતી કેપ ઉછઘાળવઘાની પ્રરઘા રોચક જરૂર છ,ે પરંતયુ 
મંત્રોચચઘાર સઘારે િીવક્ષત રવયુ ંપણ ઓછયુ  ંરોચક નરી. ભઘારતી્ 
હોવઘાનઘા નઘાત,ે આપણ ે“રઘાષ્ટટ્રિવેો ભવઃ” નઘા ભઘાવ સઘાર ેપોતઘાની 
પરંપરઘાઓન ે્ ઘાિ રઘાખીએ અન ેજ ેપ્રરઘાઓ અનયુસરણી્ છ,ે તનેયું 
્રઘા શશ્કત, સવવવકે  અનયુસરણ કરીએ.
િદંભ્ષ:
तयोमि, लजजािाम, ्भाितीय तिक्ाकरे  मलू ततव, सरुुतच प्रकािन, 2014  
http://shankarabhashya.com/index.php?topic=140.0
http://www.mukhopadhyay.in/2015/11/facts-
upanishads.html
https://web.archive.org/web/20200814114511/https://
sa.wikisource.org/wiki//तैततििीययोपतनषदत/्तिक्ावलली. 
https://www.britannica.com/topic/Convocations-of-
Canterbury-and-York
https://www.indiadivine.org/science-taittiriya-
upanishad/
https://www.jansatta.com/religion/gurukul-reti-
shiksha-se-judi-hai-deeksha/1253929/
https://www.sanskritfromhome.in/course/taittiriya/ 
https://sa.wikisource.org/wiki/ ऋगवरेदः_सकंू्_३.८
https://www.vocabulary.com/dictionary/
convocation#:~:text=The%20noun%20
convocation%20stems%20from,to%20a%20
country’s%20unjust%20government.
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તશક્ષણનરી	આરરાધનરારરી	 
વ્યતતિ	તનમરા્થણનરી	સરાધનરા	િરફ

ભઘારતી્ વશક્ષક પ્રવશક્ષણ સંસરઘાનો તૃતી્ પિવીિઘાન 
સમઘારંભ તઘારીખ ૨૪મી દિસેમ્બર, 2020નઘા રોજ 
્યુવનવવસ્ટરીનઘા કયુલઘાવધપવત અને ગયુજરઘાતનઘા રઘાજ્પઘાલ શ્ી 
મઘાન. આચઘા્્ટ િેવવ્રતજીની અધ્ક્ષતઘામઘાં, મઘાન. વશક્ષણ મંત્રીશ્ી 
ભયુપેનદ્રવસંહજી ચયુિઘાસમઘા, તરઘા વશક્ષણ રઘાજ્ મંત્રીશ્ી 
વવભઘાવરી્બેન િવેની પ્રેરક ઉપશ્સરવતમઘાં આઈઆઈરીઈનઘા 
પરઘાંગણમઘાં ્ોજા્ેલો હતો. આ સમઘારોહમઘાં સૌરી ધ્ઘાન 
ખેંચનઘાર ્બઘા્બત એ હતી કે તેમઘાં રઘાજ્ની 12 ્યુવનવવસ્ટરીનઘા 
કયુલપવતશ્ીઓની વવવશષ્ટ ઉપશ્સરવત હતી.

આપણી ભઘારતી્ જ્ઞઘાનપરંપરઘાની સમૃવધિને વવશ્વવ્ઘાપી 
્બનઘાવનઘાર આપણી પ્રઘાચીન વવદ્ઘાપીઠોની સંકલપનઘા આધઘારે 
કઘા્્ટરિમ સરળની રચનઘા કરવઘામઘાં આવી હતી. આઈઆઈરીઈનઘા 

મયુખ્ િરવઘાજારી સમઘારંભ સરળ સયુધી પોલીસ ્બેનિ સઘારે 
પિવી મેળવવઘા જઈ રહેલઘા વવદ્ઘારથીઓ, આઈઆઈરીઈનઘા 
વવવવધ સતિઘા મંિળોનઘા સભ્ો, આઈઆઈરીઈનઘા અધ્ઘાપકગણ 
સદહત આમંવત્રત મહેમઘાનોએ શોભઘા્ઘાત્રઘા સવરૂપે પિવીિઘાન 
સરળે પ્રસરઘાન ક્યુું હતયું. 

મઘાન. કયુલઘાવધપવતશ્ી આચઘા્્ટ િેવવ્રતજી ઓનલઘાઇન 
મઘાધ્મરી સમઘારંભમઘાં જોિઘા્ઘા હતઘા. પિવીિઘાન સમઘારંભની 
શયુભ શરૂઆત જ્ઞઘાનનઘા પ્રતીક સમઘા િીપ પ્રઘાગટ્યરી કરવઘામઘાં 
આવી હતી. આિરણી્ કયુલપવતશ્ીએ આમંવત્રત મહેમઘાન, 
અવતવરવવશેરનયું પયુષપગયુચછરી સવઘાગત ક્યુું હતયું અને આપણી 
વવદ્ઘાપીઠોની સમૃવત તઘાજી કરઘાવતયું, વવદ્ઘાપીઠોનઘા નઘામવઘાળયું 
તઘામ્રપત્ર સમૃવતવચહનરૂપ એનઘા્ત ક્યુું હતયું. ત્ઘાર્બઘાિ મઘાનની્ 

પરંપરરાનરા	રક્ષણ	અનચે	આધુતનતિરાનરા	આહ્રાન	સરારચે	ત્રીજો	દરીક્ષરાંિ	સમરારોહ	સંપન્ન

આઈઆઈટીઈના ત્ીજા પદવીદાન િિારંભિાં 128 સનાતકરો, અનુસનાતકરોને પદવી એનાયત ર્ઈ
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કયુલસવચવશ્ી દહમઘંાશયુભઘાઈ પરલે દ્ઘારઘા આચઘા ્્ટ િવેવ્રતજીન ેિીક્ષઘાતં 
સમઘારંભ શરૂ કરવઘાની અનયુમવતની અભ્ર્ટનઘા કરવઘામઘંા આવી 
હતી. ત્ઘાર્બઘાિ કયુલઘાવધપવતએ પિવીિઘાન સમઘારંભ ખયુલ્ો મૂકઘા્ેલો 
જાહેર ક્મો હતો. તમેની મંજૂરી ્બઘાિ િીક્ષઘાતં સમઘારંભનો આરંભ 
કરવઘામઘંા આવ્ો હતો.

કયુલઘાવધપવતની અનયુમવત મળતઘાની સઘારે જ િીનશ્ી એ કયુલ 128 
પિવીઓની અન ેસયુવણ્ટચંદ્રક પ્રઘાપ્ કરનઘાર વવદ્ઘારથીઓની વવગતો 
રજૂ કરી હતી. આિરણી્ વશક્ષણમંત્રીશ્ીઓ ભયુપનેદ્રવસંહ 
ચયુિઘાસમઘાજી ચયુિઘાસમઘા અન ે વવભઘાવરી્બને િવનેઘા શયુભ હસતે 
વવદ્ઘારથીઓન ેસયુવણ્ટચંદ્રક અન ેપિવીઓ મેળવનઘાર વવદ્ઘારથીઓને 
મંચ પર આમંત્રણ આપી તમેન ેપિવી એનઘા્ત કરવઘામઘંા આવી 
હતી. ત્ઘાર્બઘાિ કયુલપવતશ્ી િૉ. હર્ટિ પરલે ે પોતઘાનઘા સવઘાગત 
પ્રવચનમઘંા વશક્ષકસજ્જતઘા, સમઘાજ પ્રત્નેી પ્રવત્બધિતઘા અને 
આઈઆઈરીઈનઘા જયુિઘા જયુિઘા પ્રકલપો વવશ ે મઘાદહતી આપવઘામઘાં 
આવી હતી. 
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ભઘારતી્ સંસકૃવતમઘાં ગયુરુજનોનયું સરઘાન િેવતયુલ્ મઘાનવઘામઘાં આવે છ,ે કઘારણ કે વશક્ષક એવી મહઘાન 
વ્શ્કત છ ેજ ેમનયુષ્ને સઘાચઘા અર્ટમઘાં મઘાનવી ્બનઘાવે છ.ે વશક્ષકનઘા વશરે શ્ેષ્ઠ ભઘાવવ નઘાગદરકનઘા 
્િતરની મહત્વની જવઘા્બિઘારી હો્ છ ે
- િાન. રાજયપાલશ્ી અને આઈઆઈટીઈના કુલાવધપવતશ્ી આચાય્ષ દેવવ્રત

વશક્ષકે મઘાત્ર મઘાદહતી પીરસવઘાની નરી પરંતયુ જ્ઞઘાનનઘા દિપકરી વવદ્ઘારથીનઘા સમગ્ર જીવનને પ્રકઘાવશત 
કરવઘાનયું છ.ે વશક્ષકનઘા અનયુભવ, શૈલી અને સંવેિનઘારી વગ્ટખંિમઘાં ભઘાવવ પેઢીનયું ્િતર રઘા્ છ.ે  

- િાન. વિક્ષણિંત્ીશ્ી ભુપેનદ્રવિંહ ચુડાિિા

અહીંરી જ્ઘારે તમે દિગ્રી લઈન ેજઈ રહ્ઘા છો, ત્ઘારે તમઘારી એ િીક્ષઘાનો અંત છ,ે વશક્ષણનો અંત 
નરી. તમે પયુસતક વઘાચંતઘા શીખ્ઘા છો, પરંતયુ જીવનન ેજાણવઘાનયુ ંછ,ે હવ ેતમઘારે ્બઘાળકોન ેવઘાચંવઘાનઘા છ.ે 
- િાન. વિક્ષણ રાજયિંત્ીશ્ી વવભાવરીબેન દવે

છલે્ઘાં 8 મદહનઘામઘાં જ ેરીતે જીવન, વગ્ટખંિ, સમઘાજ અને વશક્ષણ વ્વસરઘા ્બિલઘાઈ છ ેતેને 
ધ્ઘાનમઘાં રઘાખીને આઈઆઈરીઈમઘાંરી વશક્ષક ્બનીને જઈ રહેલઘા આપ સહયુ આ ્બિલઘા્ેલી 

વ્વસરઘામઘાં મઘાતઘાની મમતઘા અને વપતઘાની જવઘા્બિઘારી સઘારે વશક્ષક તરીકેની ફરજ નીભઘાવશો તેવો 
વવશ્વઘાસ છ.ે

- િાન. કુલપવતશ્ી ડૉ. હર્ષદ પટલે
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મઘાન. રઘાજ્પઘાલશ્ીએ િીક્ષઘાંત પ્રવચનમઘાં જણઘાવ્યું હતયું કે, 
્બઘાળકો કોમળ પ્રવતભઘાનઘા ધની હો્ છ,ે તેમને ્િવઘાનયું કઘા્્ટ 
વશક્ષકોનયું છ.ે તેમણે જણઘાવ્યું હતયું કે, વશક્ષકની કઘારદકિથી મઘાત્ર 
વ્વસઘા્ નહીં, પરંતયુ જીવન િશ્ટન સઘારે વ્શ્કત વનમઘા્ટણની 
સઘાધનઘા છ.ે 

રઘાજ્પઘાલશ્ીએ જણઘાવ્યું હતયું કે, ભઘારતી્ સંસકૃવતમઘાં 
ગયુરુજનોનયું સરઘાન િેવતયુલ્ એરલે કે સવમોચચ મઘાનવઘામઘાં આવે 
છ.ે કઘારણકે, વશક્ષક એવી મહઘાન વ્શ્કત છ ેજ ેમનયુષ્ને સઘાચઘા 
અર્ટમઘાં મઘાનવી ્બનઘાવે છ.ે વશક્ષકનઘા વશરે શ્ેષ્ઠ ભઘાવવ 
નઘાગદરકનઘા ્િતરની મહત્વની જવઘા્બિઘારી હો્ છ.ે 

રઘાજ્પઘાલશ્ીએ ઉમે્યુું હતયું કે, આદિકઘાળરી ગયુરુકયુળ 
પરંપરઘા અને નઘાલંિઘા - તક્ષવશલઘા વવદ્ઘાપીઠોનઘા વવદ્ઘા સંસકઘારરી 
ભઘારતે સમગ્ર વવશ્વને વશક્ષણનયું િશ્ટન આપ્યું છ.ે તેમણે જણઘાવ્યું 
હતયું કે, ગયુરુ-વશષ્નઘા સઘામંજસ્રી મઘાનવ ્િતરની પ્રવરિ્ઘાનયું 
વનમઘા્ટણ રઘા્ છ.ે રઘાજ્પઘાલશ્ીએ આધયુવનક વશક્ષણ સઘારે 
સંસકઘાર અને સંસકૃવતનયું વસંચન પણ આવશ્ક હોવઘાનયું જણઘાવી 
આ સંસરઘામઘાંરી સફળ રઈને ભઘાવવ વશક્ષક ્બનવઘા જઈ રહેલઘાં 

વવદ્ઘારથીઓ સમપ્ટણભઘાવરી ઉતિરિઘાવ્તવ વનભઘાવે અને ભઘાવવ 
પેઢીનઘા ્િતર મઘાર ેપયુરુરઘારથી ્બને, તેવી શયુભકઘામનઘાઓ પણ 
પઘાઠવી હતી. 

વશક્ષણ મંત્રી શ્ી ભયુપેનદ્રવસંહ ચયુિઘાસમઘાએ પિવી પ્રઘાપ્ કરી 
વશક્ષક તરીકે કઘારકીિથી ્િવઘા જઈ રહેલઘા વવદ્ઘારથીઓને 
શયુભકઘામનઘા પઘાઠવતઘા જણઘાવ્યુ હતયું કે, વશક્ષક ્બઘાળકનઘા 
જીવનમઘાં પદરવત્ટન લઘાવી શ્ેષ્ઠ નઘાગદરકોનયું ્િતર કરે છ.ે 
વશક્ષકે મઘાત્ર મઘાદહતી પીરસવઘાની નરી પરંતયુ જ્ઞઘાનનઘા દિપકરી 
વવદ્ઘારથીનઘા સમગ્ર જીવનને પ્રકઘાવશત કરવઘાનયું છ.ે વશક્ષકનઘા 
અનયુભવ, શૈલી અને સંવેિનઘારી વગ્ટખંિમઘાં ભઘાવવ પેઢીનયું 
્િતર રઘા્ છ.ે

તેમણે રૅકનૉલૉજી અને મઘાદહતી વવસફોરનઘા ્યુગમઘાં 
વશક્ષકોની પ્રઘાસંવગકતઘા મઘાત્ર મઘાદહતી આપવઘા સયુધી જ વસવમત 
ન રહે અને અભ્ઘાસરિમ ઉપરઘાંત વવદ્ઘારથીઓનઘા ્િતરમઘાં 
સંસકઘાર તરઘા મૂલ્ોનઘા વસંચનની જવઘા્બિઘારી લેવઘાનો સંિેશ 
આપ્ો હતો. 
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 મઘાન. વશક્ષણ રઘાજ્મંત્રી શ્ીમતી વવભઘાવરી્બેન િવેએ 
તતકઘાવલન મયુખ્મંત્રીશ્ી અને િેશનઘા હઘાલનઘા વિઘાપ્રધઘાન શ્ી 
નરેનદ્રભઘાઇ મોિીની િી્્ટિશ્ષ્ટને કઘારણે આ સંસરઘા સઘાકઘાર રઈ 
અને વશક્ષક પ્રવશક્ષણ ક્ષેત્રને નવી દિશઘા મળી હોવઘાનયું જણઘાવીને 
મઘાન. કયુલપવતશ્ી િૉ. હર્ટિ પરલેને ્ યુવનવવસ્ટરીને નવઘા સીમઘાવચહનો 
પ્રઘાપ્ કરવઘા મઘારનેયું નેતૃતવ પૂરંુ પઘાિવઘા ્બિલ અવભનંિન આપ્ઘા 
હતઘા. મઘાન. વશક્ષણ રઘાજ્મંત્રીએ રઘાજ્ની અનયુિઘાવનત અને 
સરકઘારી વશક્ષણ પ્રવશક્ષણ સંસરઘાઓને ્યુવનવવસ્ટરીનઘા છત્ર નીચે 
લઘાવવઘાનઘા કઘા્્ટને મહત્વરૂપ ગણઘાવ્યું હતયું.

આ પિવીિઘાન સમઘારોહમઘાં હેમચંદ્રઘાચઘા્્ટ ઉતિર ગયુજરઘાત 
્યુવનવવસ્ટરીનઘા કયુલપવતશ્ી િૉ. જ.ે જ ેવોરઘા, રિઘાંવતગયુરુ શ્ઘામજી 
કૃષણવમઘા્ટ કચછ ્યુવનવવસ્ટરીનઘા કયુલપવતશ્ી િૉ. જ્રઘાજવસંહ 
જાિજેા, જયુનઘાગઢની ભકતકવવ નરવસંહ મહેતઘા ્યુવનવવસ્ટરીનઘા 
કયુલપવતશ્ી િૉ. ચેતન વત્રવેિી, સૌરઘાષ્ટટ્ર ્યુવનવવસ્ટરીનઘા 
કયુલપવતશ્ી િૉ. વનવતન પેરઘાણી, સવવણ્ટમ ગયુજરઘાત સપોરસ્ટ 
્યુવનવવસ્ટરીનઘા કયુલપવતશ્ી િૉ. અજયુ ્ટનવસંહ રઘાણઘા, વચલિટ્રનસ 
્યુવનવવસ્ટરીની ્યુવનવવસ્ટરીનઘા કયુલપવતશ્ી હર્ટિ શઘાહ, સરિઘાર 
પરલે ્યુવનવવસ્ટરીનઘા કયુલપવતશ્ી વશદરર કયુલકણથી, ્બઘા્બઘાસઘાહે્બ 

આં્બેિકર ઓપન ્યુવનવવસ્ટરીનઘા કયુલપવતશ્ી િૉ. અમી 
ઉપઘાધ્ઘા્, સેનરટ્રલ ્યુવનવવસ્ટરી ઑફ ગયુજરઘાતનઘા ્યુવનવવસ્ટરીનઘા 
કયુલપવતશ્ી રઘામઘાશંકર િયુ્બે, ગયુજરઘાત રૅકનૉલૉવજકલ 
્યુવનવવસ્ટરીનઘા ્યુવનવવસ્ટરીનઘા કયુલપવતશ્ી િૉ. નવવન શેઠ, તરઘા 
ગયુજરઘાત ્ યુવનવવસ્ટરીનઘા ઉપકયુલપવતશ્ી િૉ. જગદિશ ભઘાવસઘાર, 
ભઘાવનગર ્યુવનવવસ્ટરીનઘા પૂવ્ટ કયુલપવતશ્ી શૈલેરભઘાઈ ઝઘાલઘા, 
ઇવન્લવ્બનેર ગયુજરઘાતનઘા વન્ઘામક પ્રૉ. જ ે પી વસં્ જૂરેલ 
ઉપશ્સરત રહ્ઘા હતઘા.

 આ પ્રસંગે સંસરઘાન દ્ઘારઘા વનમઘા્ટણ પઘામેલઘા રીચસ્ટ રટ્રઇેવનંગ 
પોર્ટલ ‘અંવગરઘા’નયું લોકઘાપ્ટણ કરવઘામઘાં આવ્યુ હતયું, તેમજ શ્ેષ્ઠ 
રીચસ્ટ રટ્રઇેની, શ્ેષ્ઠ રીચર એજ્યુકેશન અને શ્ેષ્ઠ રીચર 
ઇનસરીટ્યૂર એમ ત્રણ શ્ેણીમઘાં ચઘાણક્ એવોિ્ટ આપવઘાની 
્ોરણઘા કરવઘામઘાં આવી હતી. આ પ્રસંગે સંસરઘાન દ્ઘારઘા તૈ્ઘાર 
કરઘા્ેલઘા સંશોધન અહેવઘાલ ‘ઓનલઘાઇન વશક્ષણ : આવશ્કતઘા 
અને વ્વસરઘાઓ’નયું વવમોચન પણ કરઘા્યું હતયું. આ ઉપરઘાંત 
્યુનવવસ્ટરીનઘા એમફીવરએરર અવભવ્શ્કતનઘા જ્ઞઘાન પરલ પર 
પ્રઘાચીન ભઘારતની 12 વવદ્ઘાપીઠોનઘા દૃશ્વચત્રનયું અનઘાવરણ પણ 
કરવઘામઘાં આવ્યું હતયું.
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It was a celebration time at Indian Institute 
of Teacher Education (IITE) when all the 
grant-in-aid and Government B.Ed. Colleges 
of Gujarat got affiliated with the University. 
I still remember our Hon. Vice-Chancellor 
Dr Harshad Patel’s words, when he had 
addressed IITE staff members’ gathering at 
the celebration.

He had said, “Now the responsibility of 
IITE has expanded, and we are answerable 
and accountable to the whole state. We 
should feel concerned about guiding the 
whole education system of the state and 
the nation in this pandemic era of Corona.” 
He had added, “When people are feeling 
concerned more about saving the life of 
people, who would save ‘education life’ of 
our children? It is the time when IITE should 
take the lead in this regard.” 

These words of care and concern were 
manifested on the 10th Foundation Day when 
Dr Patel announced five initiatives to boost 

Education and Teacher Education’s spirit 
by various means and ways. One of those 
initiatives was, undertaking a research study 
on tracking the trend of ‘Online Education’, 
which has been the new normal in the post-
Covid19 world. No university in the state had 
undertaken such study to check its impact 
on the teaching-learning process, especially 
from the education perspective. So, IITE took 
the lead to research, which might be a ‘path 
enlightening’ to the school education system 
of Gujarat, which was struggling in the 
pandemic era, as none of the stakeholders 
was ready for the Online Education in terms 
of physical resources and well-trained human 
resources and pedagogy of online education. 

Two faculty members of IITE Dr Sudhir 
Tandel, Associate Professor, and Dr Nishant 
Joshi, Assistant Professor, were entrusted 
with the responsibility to carry out the 
research. The main challenge in the research 
work was the situation of Lockdown in the 

Sailing through the odds to fulfil the social responsibility 
Hon. Education Ministers release IITE’s research report about the 
impact of Online Education in the state on convocation day

- Prof. Nishant Joshi  
Asst. Professor, IITE
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state. However, under the Vice-Chancellor 
sir’s guidance, the research team decided to 
take the challenge and roped in 15 professors 
and teachers across Gujarat. This was perhaps 
the biggest inclusive survey on Online 
Education in the state. We have recorded 
views, opinions and suggestions of 300 
stakeholders of school education in Gujarat 
on various aspects of Online Education such 
as curriculum, pedagogy, physical resources, 
teacher training, assessment and evaluation, 
time table and issues related to students, 
parents, teachers, principals and school 
management. It encompassed the data from 
60 renowned educationists, 60 principals, 60 
parents, 60 teachers and 60 management 
authorities across all the Gujarat. We have 
covered government, grant-in-aid and 
private educational institutions situated 
in rural, urban and municipal corporation 
areas. Because of such comprehensiveness, 
it has become a unique survey concluding 
the findings and suggestions for all the six 
crore people of Gujarat. The sample has 
represented almost every stakeholder, each 
and every district and each school type. 

It is a matter of honour and privilege that 
the research report of the survey on Online 
Education was released by Honourable 
Education Minister Shree Bhupendrasinh 
Chudasama and Hon. Minister of State for 
Education Smt. Vibhavariben Dave on the 3rd 
Convocation Day Ceremony of IITE on 24th 
December 2020. This extraordinary effort has 
been appreciated a lot by these honourable 

ministers and other higher education and 
school education fraternity since it will be 
an authentic source for deciding the future 
guidelines to be prepared by the education 
department of Government of Gujarat, 
GCERT, GSEB and other private educational 
institutions of the state and even of the 
nation as well. 

This valuable document can lead the state 
and the national government to a completely 
separate policy document on Online 
Education in the School Education that is the 
dire need of the time since the pandemic is 
still troubling the world in general and the 
world of education specifically. The research 
report throws light on existing challenges in 
online education and the suggested ways to 
cope with them. 

The research initiative proves that the 
Vice-Chancellor Dr Harshad Patel and his 
team at IITE responding to any averse 
situation by turning it into an opportunity.

At IITE, we are ready to take the 
responsibility, and be a guiding force in the 
teacher education system, to identify the 
challenges faced by all the stakeholders.
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Most of you would remember your 
favourite teachers in the schools, but do you 
know who the teachers of your favourite 
teachers were? As a common man of 
society, we hardly know and understand the 
importance of Teacher Educators, who shape 
the teachers for society. They are teachers of 
teachers.

Indian Institute of Teacher Education has 
been established for nurturing the teachers 
for future generations. To set a trend of 
celebrating the pride of the teacher’s job 
as a gratifying career, Hon. Vice-Chancellor 
of IITE Dr. Harshad Patel had announced 
‘Chanakya Award’ for Teacher Education on 
the 10th Foundation Day of the University. 
IITE has formulated the modalities of the 
awards, which were made public on the 3rd 
Convocation Day of the University on 24 
December 2020. 

Talking about the awards modalities, Prof. 
Jayna Joshi said, “The award will be given 
in three categories, namely Best Teacher 
Trainee, Best Teacher Educator, and Best 
Teacher Education Institute, and the recipients 
of the award will be given a certificate, a 
trophy and cash prize of Rs. 25 Thousand, Rs. 
50 Thousand and Rs. One Lakh, respectively. 
Every year, the awardees will be felicitated on 
the Foundation Day of IITE on 30th June.”

Sharing the vision for the awards, Dr. 
Harshad Patel, Vice-Chancellor of IITE said, “The 
selfless service of a Teacher Educator should be 
appreciated. Following the guidelines of NEP-
2020,  IITE  has  set  up the awards as an initiative 
to revive Teacher Educators and Teacher 
Education Institutes’ respect and performance 
and motivate the Teacher Trainees to perform 
their best. The awards will motivate them to 
not only persevere excellence in their fields and 
also to be recognised and appreciated for their 
dedicated hard work.”

Chanakya Award – A Celebrating the Spirit of 
Teacher Education

IITE to felicitate Students, Teachers and Institutions of Techer 
Education with Chanakya Awards in June 2021
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NCF, 2005 states that. ‘we must bring the 
arts squarely into the curriculum domain, 
infusing them in all areas of learning while 
giving them an identity of their own at relevant 
stages’. Art has always existed as an expression 
for life, culture, traditions and science. NCF 
stressed including art as a subject at all stages 
of education covering all four major spheres, 
i.e. music, dance, visual art and theatre. 

‘Art in Education’ is included as an 
essential subject in 2 Year B.Ed. Curriculum. 
Internal Quality Assurance Cell and Center 
of Education, Indian Institute of Teacher 
Education, Gandhinagar organised One Week 
Workshop from 12th to 17th December 2020.

The workshop received participation from 
across the states and the country. Around 
1600 students from 26 Institutions and 
200 educators and professionals across the 
country participated in the workshop. 

The workshop was inaugurated on 12th 
December 2020 by Hon. Vice-Chancellor of 
IITE, Dr. Harshad Patel in the presence of Shri. 
T.S. Joshi (Director, GCERT), Dr. Vijay Sevak, 
former Associate Professor, V.T.Choksi College 
of Education, Surat, and Dr. Himanshu Patel, 

Registrar, IITE, and the Principals of various 
affiliated colleges of IITE. Convener of the 
workshop Dr. Divya Sharma, Professor, Center 
of Education and IQAC Coordinator welcomed 
the guests and introduced the objectives of 
the workshop. 

The first session ‘Drama in Education: 
Understanding the Concept’ was conducted 
by Dr. Vijay Sevak. He introduced various 
ideas of drama and how to use them in 
teaching. Mr. Amit Barot conducted the 
session on music. The third session was of 
Fine Arts – Elements or art, Painting, Rangoli, 
Clay Modelling etc. by Mr. Yogesh Pawar 
Assistant Professor, Center of Education, 
IITE, Gandhinagar. The fourth session was on 
Dance: Taal, Laya, Matra etc. writing of taal 
and dance forms by Ms. Jigna Dixit, A Kathak 
Exponent who enthusiastically represented 
various mudras and taals and motivated the 
participants to express themselves artistically. 
The last session was on Curricular Plugins for 
Embedding Art in Education by Prof. Divya 
Sharma. The participants were given ideas as 
to how they can integrate various forms of 
arts in the curriculum. 

Art for Education Sake
IITE organised a weeklong workshop on ‘Art in Education’ 

between 12th December and 17th December 
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રઘાજ્ની સરયુિનર સરઘાર્ટ અપ એનિ ઇનોવેશન પોલીસી 
(એસએસઆઈપી)નઘા અમલીકરણનઘા ભઘાગરૂપે મઘાન. 
વશક્ષણમંત્રીશ્ી ભયુપેનદ્રવસંહ ચયુિઘાસમઘાનઘા હસતે આજ ેભઘારતી્ 
વશક્ષક પ્રવશક્ષણ સંસરઘાન (ઇશ્નિ્ન ઇવનસરટ્યૂર ઓફ રીચર 
એજ્યુકેશન – આઈઆઈરીઈ) ખઘાતે એસએસઆઈપી સેલનયું 
ઉદ્ઘારન કરવઘામઘાં આવ્યું. રીચર ્યુવનવવસ્ટરી સંલગ્ન વશક્ષક 
પ્રવશક્ષણ સંસરઘાઓનઘા આચઘા્્ટશ્ીઓની ઉપશ્સરવતમઘાં ્ ોજા્ેલઘા 
આ કઘા્્ટરિમમઘાં એસએસઆઈપી હેઠળ મઘાત્ર રૅકનૉલૉજી જ 
નહીં, પરંતયુ વશક્ષણ ક્ષેત્રે તેમઘાં પણ વશક્ષણ પધિવત ક્ષેત્રે પણ 
નવઘા વવચઘારોરી જૂની સમસ્ઘાઓનઘા સયુવવધઘાજનક સમઘાધઘાન 
શોધી શકઘા્ તે મઘાર ેએક ખઘાસ વક્ટશોપનયું આ્ોજન પણ 
કરવઘામઘાં આવ્યું હતયું. 

એસએસઆઈપી સેલનઘા ઉદ્ઘારન પ્રસંગે વશક્ષણ 
મંત્રીશ્ીએ આઈઆઈરીઈને િેશની 23 ્બેસર પ્રૅશ્કરવસસમઘાં 
સરઘાન મેળવવઘા ્બિલ ખૂ્બ જ અવભનંિન આપ્ઘા. એરલયું જ 
નહીં, આઈઆઈરીઈનઘા કયુલપવતશ્ી િૉ. હર્ટિ પરલેને પરઘામશ્ટન 
પઘારે્ કઘા્્ટરિમ હેઠળ સમગ્ર રઘાજ્ની વશક્ષણ સંસરઘાઓની 
પ્રત્ક્ષ મયુલઘાકઘાત લેવઘા ્બિલ વ્બરિઘાવ્ઘા હતઘા.

મઘાન. વશક્ષણમંત્રીશ્ીએ સરઘાર્ટ અપ અને ઇનોવેશનની 
સરળ ભઘારઘામઘાં સમજ આપતઘાં જણઘાવ્યું, “કોઈપણ સમસ્ઘાનયું 
સયુવવધઘા સઘારે સમઘાધઘાન શોધવયું એનયું નઘામ – સરઘાર્ટ અપ. સમસ્ઘા 
િરેક ક્ષેત્રમઘાં હો્ છ ેજ. પઘાદકુંગની સમસ્ઘા હો્ કે પછી 
રટ્રઘાનસપોરષેશનની સમસ્ઘા. આપણઘા ગયુજરઘાતનઘા ્યુવઘાનોમઘાં 
નઘાવવન્પૂણ્ટ વવચઘારોરી આ સમસ્ઘાઓનઘા સમઘાધઘાન શોધી 
કઘાઢવઘાની ખૂ્બ જ ક્ષમતઘા રહેલી છ.ે તેનયું ઉિઘાહરણ છ ેકે આ 
વરષે જ્ઘારે િેશની તમઘામ આઈઆઈરી (ઇશ્નિ્ન ઇવનસરટ્યૂરસ 
ઑફ રૅકનૉલૉજી)એ ભેગઘા મળીને 726 પેરનરસ ફઘાઈલ કરી 
છ,ે ત્ઘારે ગયુજરઘાતમઘાંરી 800 જરેલી પેરનરસ ફઘાઈલ કરવઘામઘાં 

આવી છ.ે” વશક્ષણ મંત્રીશ્ીએ ગયુજરઘાતમઘાં રતી વવવવધ સરઘાર્ટ 
અપ પ્રવૃવતિઓને રઘાજ્ સરકઘાર દ્ઘારઘા આપવઘામઘાં આવતઘા 
પ્રોતસઘાહન વવશે વઘાત કરીને અને તેમણે વશક્ષણ ક્ષેત્રમઘાં પણ 
વવદ્ઘારથીઓને વવવવધ વવર્ો સમજાવવઘા મઘારનેી નવી નવી 
પધિવતઓ વવકસઘાવીને તેનઘા સરઘાર્ટ અપસ શરૂ કરવઘા જોઈએ તેવયું 
સૂચન ક્યુું. 

મઘાન. વશક્ષણ મંત્રીશ્ીએ વધયુમઘાં જણઘાવ્યુ, “આપણે િર વરષે 
રઘાજ્મઘાં હેકેરોન કરીએ છીએ, જમેઘાં ્ણઘા ઉદ્ોગપવતઓ 
આવે છ.ે હવે આગઘામી હેકેરોનમઘાં એજ્યુકેશન વવર્ પર 
સરઘાર્ટ અપનઘા ઇનોવેદરવ વવચઘારો સઘારે આઈઆઈરીઈમઘાંરી 
વવદ્ઘારથીઓ ભઘાગ લે તેવયું આહવઘાન કરંુ છયુ .ં”

મઘાન. વશક્ષણમંત્રીશ્ીને આઈઆઈરીઈ પદરસરમઘાં 
આવકઘારતઘા કયુલપવતશ્ી િૉ. હર્ટિ પરલેે જણઘાવ્યું, “આપણે સહયુ 
વશક્ષક પ્રવશક્ષણ ક્ષેત્રમઘાં કઘામ કરીએ છીએ અને વવદ્ઘારથીઓને 
પ્ર્ોગ પધિવતરી (એકસપદરમેનરલ મેરિ)રી કેવી રીતે શીખવી 
શકઘા્ તેની તઘાલીમ આપણઘા તઘાલીમઘારથીઓને આપીએ છીએ. 
આ ્બઘા્બતને આ ્બઘા્બતને એસએસઆઈપી સઘારે સઘાંકળી 
શકઘા્ છ.ે હવે આઈઆઈરીઈનઘા એસએસઆઈપી સેલ દ્ઘારઘા 
્બી.એિ. કૉલેજો તરઘા તેમનઘા તઘાલીમઘારથીઓને પણ જોિી 
શકઘાશે.” તેમણે જણઘાવ્યુ કે, “આઈઆઈરીઈ તરઘા સંલગ્ન 
સંસરઘાઓમઘાં અભ્ઘાસ કરતઘા તઘાલીમઘારથીઓ ભવવષ્નઘા વશક્ષકો 
છ.ે તેમને એસએસઆઈપી દ્ઘારઘા નવઘા પ્રકઘારે સમસ્ઘાઓનઘા 
સમઘાધઘાન શોધવઘાની તઘાલીમ અને પ્રોતસઘાહન મળશે, ત્ઘારે 
તેનો લઘાભ આગઘામી 30 વર્ટ સયુધી સમઘાજને તરઘા આવનઘારી 
પેઢીઓને મળતો રહેશે.” 

કઘા્્ટરિમનયું સંચઘાલન રીચસ્ટ ્યુવનવવસ્ટરીનઘા પ્રૉ. રવીરઘાજ 
રઘાજપયુરઘાએ ક્યુું હતયું અને આઈઆઈરીઈનઘા કયુલ સવચવ િૉ. 
દહમઘાંશયુ પરલેે કઘા્્ટરિમનઘા અંતે આભઘારવવવધ કરી હતી.

“સમસ્યરાનું	સુતવધરા	સરારચે	સમરાધરાન	એટલચે	સટરાટ્થ	અપ”
િાન. વિક્ષણ િંત્ીશ્ીએ િૌ પ્ર્િ વખત પ્તયક્ષ ઉપગસર્ત રહીને આઈઆઈટીઈના 

એિએિઆઈપી િેલનરો પ્ારંભ કરાવયરો
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Progress is a never ending process, and 
at Indian Institute of Teacher Education, 
progress also has the dynamism to deter the 
odds and achieve envisaged goals. Hon. Vice-
Chancellor Dr. Harshad Patel had announced 
setting up ANGIRA - a dedicated MOOC 
(Massive Online Open Course) platform for 
Teacher Education was announced on the 
10th Foundation Day Celebration on  30 June 
2020. His motivation and guidance led the 
University to dedicate ANGIRA to the Teacher 
Education fraternity on 24 December 2020. 
ANGIRA is now functional initially with five 
courses for students for self-learning. 

Talking about ANGIRA, Prof. Divya Sharma 
said, “Angira is a name of sage of vedic era, 
who had brought Gods’ divine knowledge 
to the humankind. For IITE, ANGIRA is also 
an acronym of Academic Networked Global 
Instructional Resources for Academicians. 
It will offer an online platform for hosting 
the Teacher Education Programs. It is an 
opportunity to develop e-learning material for 
Teacher Education Programs that are offered 
at IITE. In the first phase IITE is offering the 
opportunity to created e learning material 
for the 2 Year B.Ed. and M.Ed.”

She further said, “Developed on the lines 
of National level MOOC platform Swayam, 
ANGIRA is dedicated to platform for Teacher 
Education. We have started with five courses 
at the moment including Psychology of 

learner, Perspectives in Education, Curriculum 
Development Principles, General Padagogy 
for Mathematics & Science, and General 
Pedagogy for Social Science, Languages & 
Commerce.”

She added, “Each e-learning module will 
be delivered in four quadrants including 
Video Lecture of 30 to 40 minutes, PPT or 
E-Text, Audio-Visual References, and Quiz 
for Assessment. At present, it is offered as a 
self-learning resource for the students. They 
just need to register and login to ANGIRA 
portal on angira.iite.ac.in to access the 
courses for free.”

Sharing vision for ANGIRA, Hon. Vice-
Chancellor of IITE Dr. Harshad Patel said, “Sage 
Angira can be a source of infinite inspiration. 
In the times of COVID-19 Pandemic, the 
classrooms without boundaries have proven 
its need like never before. We all are teacher 
educators and we are always having our 
unique methods of teaching of a specific topic 
or subject. I invite all the Teacher Educators 
to make the best use of ANGIRA platform and 
channelize their best practices of teaching in 
the never ending ocean of knowledge.”

Dr. Patel added, “They can contribute 
videos in any language of their choice and 
we will process it to ensure that your best 
teachings reach to the millions of students 
looking for knowledge and understanding of 
a specific topic.”

Now Streaming: ANGIRA -IITE’s Classroom without walls 
Announced on the 10th Foundation Day, IITE launched activated ANGIRA – A dedicated 

MOOC platform on the 3rd Convocation Day
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ફઘાધર વઘાલેસને ભઘારઘા પ્રત્ે 
લગઘાવ ્ણો હતો એરલે તેઓ 

ભઘારઘામઘાં કઘામ કરવઘા મઘાંગતઘા હતઘા પણ સં્નો ઈરઘાિો તે 
ગવણતમઘાં કઘામ કરે તે હતો. આવી પદરશ્સરવતમઘાં જ્ઘારે ફઘાધર 
વઘાલેસને ખ્બર પિીકે ભઘારતમઘાં જઈને તેમણે ગયુજરઘાતમઘાં કઘામ 
કરવઘાનયું છ ે ત્ઘારે તેમણે એક દૃઢ સંકલપ ક્મો - ગયુજરઘાતી 
શીખવઘાનો. પણ પહેલઘા તો તેમણે મદ્રઘાસની કૉલેજમઘાં ભણવઘાનયું 
હતયું. મદ્રઘાસમઘાં ભણતઘા હતઘા તે સમ્ િરવમ્ઘાન તેમણે એક 
અવલોકન ક્યુું કે કૉલેજમઘાં કલઘાસનઘા સમ્ િરવમ્ઘાન ્બધઘા 
જ શયુધિ અંગ્રેજી ્બોલે છ,ે પણ કલઘાસ પછી તેઓ તેમની તવમલ 
ભઘારઘામઘાં વઘાત કરે છ.ે આ અવલોકને ફઘાધર વઘાલેસને એક 
વવચઘાર આપ્ો કે તેમનયું કઘામ કેળવણી સઘારે જોિઘા્ેલયું છ ેઅને 
કેળવણીનયું સઘાચયું કઘામ કરવયું હો્ તો વ્શ્કતગત સંપક્ટ, 
મઘાગ્ટિશ્ટન અને વમત્રતઘા ખૂ્બ જ જરૂરી છ.ે અને તે મઘાતૃભઘારઘા 
વસવઘા્ શક્ નરી. આ વવચઘારે તેમનઘા ભઘારઘા શીખવઘાનઘા 
વવચઘારને વધયુ દૃઢ ક્મો, ગયુજરઘાતમઘાં જઈશ તો ગયુજરઘાતી 
શીખીશ જ. અને અભ્ઘાસ ્બઘાિ તેમણે ભઘારઘા શીખવઘાની 
શરૂઆત કરી.

જ્ઘારે ગયુજરઘાતીની પહેલી ્બઘાળપોરી હઘારમઘાં લીધી ત્ઘારે 
તે ૨૯ વર્ટનઘા હતઘા. નઘાનપણમઘાં ભઘારઘા શીખવઘાનો ઠીક અનયુભવ 
તેમને હતો. કઘારણ કે તેમનઘા વપતઘા તેમનયું ્બઘાળક વધઘારે ભઘારઘા 
શીખે તેવયુ ઇચછતઘા હતઘા એરલે ્બઘાળપણમઘાં સપેવનશની સઘારે 
તેઓ જમ્ટન ભઘારઘા એરલઘા મઘાર ેશીખી શક્ઘા કઘારણ કે તેમને 
અભ્ઘાસ મઘાર ેજમ્ટન શઘાળઘામઘાં મૂકવઘામઘાં આવ્ઘા હતઘા - તો એક 
ફ્ેનચ વશવક્ષકઘા તેમને ફ્ેંચ શીખવવઘા ્રે આવતઘાં. આમ તેઓ 
્બઘાળપણરી જ ્બહયુભઘારી હતઘા. પણ તેઓ ્બખૂ્બી જાણતઘા 
હતઘા કે મોરી ઉંમરે ભઘારઘા શીખવી ્ણી મયુશકેલ છ.ે ભલેને 
્બઘાળપણમઘાં તેઓ ્ણી ભઘારઘા શીખ્ઘા હતઘા! તેઓ એ પણ 
જાણતઘા હતઘા કે તે ્બધી જ ્યુરોવપ્ન સં્ની ભઘારઘાઓ હતી 
એરલે નજીકની અને મળતી આવતી, પણ ગયુજરઘાતીમઘાં તો 
એક પણ શબિ કે ધઘાતયુ કે વલપી કશયું જ મળતયું ન આવે! કોઈ 
અક્ષર ઉકેલી ન શકઘા્ એવી પદરશ્સરવતનો સઘામનો કરવો 
પડ્ો એરલે તેમણે ભઘારઘા શીખવઘાની સૌપ્રરમ શરૂઆત કરી 
લખવઘારી. 

કશયું જ ખ્બર ન પિ,ે અક્ષરો જયુ િઘા, પયુષકળ ભૂલો પિ,ે 
દિવસો સયુધીની મહેનત પછી અમયુક જ અક્ષરને ઓળખી 
શકઘા્, ્બીજા ભૂલી જવઘા્! ખૂ્બ મયુશકેલ કઘામ હતયું એરલે તેઓ 
એક ્બઘાજયુ  શબિકોશ, એક ્બઘાજયુ  વ્ઘાકરણ, એક ્બઘાજયુ  પેન - 
કઘાગળ... એમ કરતઘા કરતઘા ગયુજરઘાતી લખવઘાની શરૂઆત કરી, 
ગયુજરઘાતી શીખવઘા મઘાંડ્યું. આ ધીરજની કસોરી પછી તેઓ 
ગયુજરઘાતી ભઘારઘાનઘા કેરલઘાક પઘા્ઘાનઘા વસધિઘાંતો અને વન્મો ઠીક 
ઠીક પ્રમઘાણમઘાં શીખ્ઘા. પણ તેમને સમજા્યું કે જ્ઘાં સયુધી ભઘારઘા 
્બોલી નહીં શકઘા્ ત્ઘાં સયુધી આ ્બધયું અધૂરંુ છ ેએરલે ભઘારઘા 
્બોલવઘાનઘા મહઘાવરઘાની શોધમઘાં નીકળ્ઘા! 

કોઈકનઘા જણઘાવ્ઘા અનયુસઘાર વલ્ભવવદ્ઘાનગર જઈ 
ભઘાઈકઘાકઘાને મળ્ઘા. અને પછી વલ્ભવવદ્ઘાનગરને જ ભઘારઘા 
શીખવઘાનયું ઠકેઘાણં ્બનઘાવ્યું.  તેઓ હોસરલેમઘાં રહ્ઘા અને 
વવદ્ઘારથીઓ સઘારે વઘાતો કરતઘા. શરૂઆતમઘાં કશયું જ સમજાતયું 
નહીં! તેઓ ગયુજરઘાતી વવર્નઘા વગમો ભરતઘા, પઘારણની પ્રભયુતઘા 
અને કોદકલઘા નવલકરઘાઓ ભણતઘા. પણ ખૂ્બ જ મયુશકેલીએ 
ભઘારઘા શીખઘાતી. તેમની તપચિ્ઘા્ટ વવશે વઘાત કરીએ તો રોજનઘા 
ત્રણ કલઘાક તેઓ લખઘાણ દ્ઘારઘા ગયુજરઘાતી ભઘારઘા શીખવઘામઘાં 
આપતઘા. આ તો તેમનયું સવઅધ્્ન. પછી તો આખો દિવસ 
ભઘારઘા સઘાંભળવઘાનયું અને ભણવઘાનયું તો હો્ જ. 

તેમણે એક જગ્ઘાએ કહ્યું છ ેકે ભઘારઘા અરવઘા તો કોઈ પણ 
વવર્ શીખી રહ્ઘા હોઈએ ત્ઘારે એમઘાં એકઘાગ્રતઘા ખૂ્બ જરૂરી 
છ,ે અને ભઘારઘા જવેઘા વવર્ શીખતી વખતે તો વશસત અને 
એકઘાગ્રતઘા ખૂ્બ અગત્નઘા છ.ે આ જ વશસત અને એકઘાગ્રતઘાનયું 
પઘાલન કરી તેઓ ગયુજરઘાતી ભઘારઘા શીખ્ઘા. હોસરલેનઘા ભઘારઘા 
અભ્ઘાસ કરતઘા છોકરઘાઓ સઘારે વમત્રતઘા રઈ પછી ક્ઘારેક 
તેઓ રૂદઢપ્ર્ોગનો અર્ટ સમજાવતઘા, કહેવત કહેતઘા અને 
શબિકોશમઘાં ન મળે એવી ગઘાળો પણ સમજાવતઘા ! 

તેમણે એક જગ્ઘાએ ક્બૂલ્યું છ ેકે આ એક વર્ટ િરવમ્ઘાન 
તેમણે ગવણતનો અભ્ઘાસ જરઘા પણ નહોતો ક્મો. તે ગવણત 
ભણીને આવેલઘા અને ગવણત વવર્ ભણઘાવવઘાનઘા હતઘા. અહીં 
આવ્ઘા પછી તેમને ખ્બર પિી કે અંગ્રેજી અને ગયુજરઘાતી ્બંને 
મઘાધ્મમઘાં  ભણઘાવવઘાનયું છ.ે તેમ છતઘાં ગવણતનો અભ્ઘાસ ન 
કરતઘા મઘાત્ર અને મઘાત્ર ભઘારઘાની તપચિ્ઘા્ટ કરી. તેઓ મઘાનતઘા 
હતઘા કે વચચે જો કોઈ ્બીજી પ્રવૃવતિ આવવઘા િઈએ તો ભઘારઘાનો 
અભ્ઘાસ િ્બઘાઈ જશે. ભઘારઘાનઘા આ ક્ષેત્રમઘાં એક આખયું વર્ટ 
ભઘારઘાને સમવપ્ટત ક્યુું. આ સમપ્ટણનયું પદરણઘામ એક પ્રસંગ 
દ્ઘારઘા જાણી શકઘા્ છ ે- કૉલેજ મેગેવઝન મઘાર ેલેખ મંગઘાવઘા્ઘા 
હતઘા. તેમણે ગયુજરઘાતીમઘાં લખવઘાનયું વવચઘા્યુું. તેમણે એક લેખ 
ગયુજરઘાતીમઘાં લખીને મોકલ્ો. એ લેખ કોદકલઘા નવલકરઘા 
વવશેનયું વવવેચન હતયું કે જ ેતેઓ ભણતઘા હતઘા. અને આ વવવેચન 
છપઘા્યું! 

ત ે વખત ે ફઘાધર વઘાલસેન ે ક્ઘા ં ખ્બર હતી કે કિઘાચ 
ગયુજરઘાતમઘા ં ગવણતનઘા પ્રોફેસર તરીકે નહીં, પણ ગયુજરઘાતી 
સઘાદહત્કઘાર તરીકે તઓે મોરી નઘામનઘા મેળવવઘાનઘા છ.ે વવદ્ઘાનગર 
છોિીને તઓે અમિઘાવઘાિની સનેર ઝેવવ્સ્ટ કૉલજેમઘંા પઘાછઘા 
આવ્ઘા. એ એક વર્ટ તમેનઘા જીવનની દિશઘા ્બિલી નઘાખનઘારંુ 
રહ્યુ.ં આ ભઘારઘાએ જ તમેન ે ગવણત ભણઘાવવઘામઘા,ં ગવણતનઘા 
પયુસતકો લખવઘામઘા,ં અન ે ગવણતનઘા  વવર્મઘંા નવી દિશઘાઓ 
ખોલવઘામઘા ંઅન ેએક સઘાચઘા સહૃિ્ વશક્ષક ્બનવઘામઘા ંઅકલપવન્ 
ભઘાગ ભજવ્ો. તઓે પણ તમેનઘા વશક્ષકપણઘાનઘા પઘા્ઘામઘંા 
ગયુજરઘાતી ભઘારઘાનયુ ંપ્રિઘાન મોરયુ ંછ ેતમે સવીકઘારે છ.ે એરલ ેજ 
તમેણ ેકહ્યુ ંછ ે- ‘ભઘારઘાનયુ ંિઘાન એ સઘાચયુ ંજીવનિઘાન ્બન્યુ.ં’
(સિંભ્ટ : ‘અનયુભવ’ - ફઘાધર વઘાલસે) 

ગતણિનરા	તશક્ષક	ફરાધર	વરાલચેસ	ગુજરરાિરી	કેવરી	રરીિચે	શરીખ્યરા?

-	અચ્થનરા	પટેલ
આવસસરનર પ્રોફેસર , સેનરર ઑફ એજ્યુકેશન, IITE , ગઘાંધીનગર
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