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શિક્ષક દિન 
From- Jayshreeben 

ગરુુ બ્રહ્મા ગરુુ વલષ્ણ ુગરુુ દેલ ભશસે્લયામ| 

ગરુુ વાક્ષાત યભ બ્રહ્મા તસ્ભૈ શ્રી ગલુે નભઃ|| 

ખફુ વાદી ને   વય યીતે કશી ળકામ કે જે વળક્ષા અે તે વળક્ષક . જે જીલન   ઘડતય 
ભા ભદદ રૂ થામ ને જીલન   ના મલૂ્મ ની વાચી વભજ અે એ વળક્ષક .વળક્ષક  નુ ં
મગદાન વભાજ ભા ઘણુ ંભશત્લ નુ ંછે .વળક્ષક પક્ત બણાલતા જ નથી  ,વલદ્યાથી  ના 
જીલન ભા વાયા વસં્કાય નુ ંવવંચન કયી ામ ભજબતૂ ફનાલે છે .  વલદ્યાથી  ની કામય 
ક્ષભતા ને ઓખી , તેના ંયવ રુચચ પ્રભાણે તેના ંજીલન  ની દદળા નક્કી કયલા ભા ભદદ 
કયે છે . વાયા વળક્ષક વલદ્યાથી ને તેની ઈણ  દેખાડી શડધતૂ કયતા નથી ણ એને ઈણ 
ને દુય કયલા ભા ભદદ કયે છે . જીલન ભા  પ્રગતી ન ભાગય ભક કયલા ભા ંભદદ કયે 
છે . ફાણ થી જ વળક્ષક ને ફાક  વાથે એક વેત ુયચામ છે , જે  ધીયે ધીયે ભજબતૂ 
ફને છે ને એના જીલન ભા ંએક  વભટ છા છડી જામ છે . ફાક નુ ંભન ત કયી 
સ્રેટ જેવુ ંશમ છે , એના ય વળક્ષક ના લતયન ની વાયી  કે  ખયાફ છફી ઈવતી શમ છે 
.દય લયવે ૫ ભી  વપ્ટેમ્ફયે શ્રી વલયલ્રી યાધા કૃષ્ણ ના જન્ભ દદલવ ને વળક્ષક દદન 
તયીકે ઈજલામ છે . 

જગ છે એનુ ંમકૂ યીક્ષક, ચારે એનુ ંવતત યીક્ષણ, 

ને ના થામે રંુૂ વળક્ષણ વળષ્મતણું, જેન છુ ંવળક્ષક.” 

૫ વપ્ટેમ્ફય એટરે ‘યાષ્રીમ વળક્ષક દદન ’. ભશાન કેલણીકાય ને ભતૂલૂય યાષ્રવત 
સ્લ. ડૉ. વલયલ્રી યાધાકૃષ્ણનની  માદભા ંતેભન જન્ભદદન અણે ત્મા ંવળક્ષક દદન 
તયીકે ઉજલામ છે. વભત્ર તભાયા  ભાનવટ ય કઇ વળક્ષક તાના વયકાયક 
વ્મક્ક્તત્લની ભીટ છા છડી જામ છે.  તેને તભે જજંદગીબય ભ ૂવંી નથી ળકતા. અલા 
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વળક્ષક પ્રત્મે તભાય અદયબાલ  વ્મક્ત કયલાન ખાવ દદલવ છે ‘વળક્ષક દદન’. તભે ણ 
અ દદલવની ઈજલણી ખાવ યીત ેકયલાની જયદાય તૈમાયીઓ કયી શળ. 

અ વભાજનુ ંઘડતય કયનાય ને વભાજને સયુચક્ષત  યાખલાભા ંભટાભા ંભટ પા શમ 
ત એક વળક્ષકન છે. અજન દયેક વલદ્યાથી  બવલષ્મન નાગદયક છે. તે વભગ્ર દેળન 
અધાય સ્તબં છે. તે ઇભાયતન એક ામ છે.  એ ામાને ભજબતૂ કયલાનુ ંકાભ વળક્ષક 
કયે છે. તેઓ ઇભાયતનુ ંાકંુ ચણતય કયી તેને કદી ડગલા દેતા નથી. 

” ક્ષણે ક્ષણે જે નવુ ંળીખલે એનુ ંનાભ વળક્ષણ. 

જે ભાતહૃૃદમ યાખીને ળીખલે એનુ ંનાભ વળક્ષક.” 

„ Good teachers Think before they act, Think while they act, Think after they 

act.‟ 

(વાયા વળક્ષક એ જ છે કે જે કામય કયતા શરેા વલચાયે છે , કામય કયતી લખતે વલચાયે છે , 

ને કામય કમાય ફાદ ણ તેનુ ંજ ચચંતન કયે છે.) 

દયેક વ્મક્ક્તના ઘડતયભા ંફે વ્મક્ક્તઓન  વલળે પા યશરે છે. એક છે ભાતા ને 
ફીજા ઈત્તભ વળક્ષક. ભાનલીન ળાયીદયક  વલકાવ ત તેની ભાતા કયે છે , યંત ુભાનલી 
તાન ભાનવવક ને અધ્માજત્ભક  વલકાવ તેના વળક્ષક ાવેથી પ્રાપ્ત કયે છે. અદળય 
વળક્ષક તભને જીલનભા ંઅગ લધલા ભાટે પ્રેયક ફ, દદળા ને પ્રત્વાશન રંુૂ ાડે છે. 

“અજે અણે એ વળક્ષણ ની જરૂય છે કે  જેનાથી ચાદયત્ર્મ વનભાયણ થામ, ભન ની સષુપુ્ત 
ળક્ક્તઓ જાગે, જેનાથી બધુ્ધ્ધભત્તા નુ ંવલસ્તયણ થામ ને જે ભાણવ ને ફશાય ના ંફધા 
જ વશાયા છડાલી ને તેને તાના ગ ય ઈબ કયી ળકે.” 

- સ્લાભી વલલેકાનદં 

 

વળક્ષકદદનના દદલવે યાષ્રવતના શસ્તે  યાષ્રના અદળય વળક્ષકને ‘ શ્રેષ્ઠ વળક્ષક ‘ ન 
એલડય અલાભા ંઅલે છે . તેભજ દયેક ળાા ને વયકાયી કામાયરમભા ંવળક્ષક ભાટેન 
પા ઈઘયાલલાભા ંઅલે છે. જેનાથી જરૂદયમાતભદં વળક્ષકની વશામ કયલાભા ંઅલે છે. 
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અ દદલવે દયેક ળાાઓભા ં ‘સ્લમ ંવળક્ષકદદન ’ ની ઉજલણી કયલાભા ંઅલે છે . જેના 
અંતગયત વલદ્યાથીઓ એક દદલવ ભાટે વળક્ષક  ફનીને લગયભા ંભ્માવ કયાલે છે ને 
વળક્ષકન અદળય યજુ કયે છે . તેભજ  ળાાભા ંવલવલધ વાસં્કૃવતક કામયક્રભનુ ંઅમજન 
કયલાભા ંઅલે છે . જેનાથી  વલદ્યાથીઓભા ંનાનણથી જ નેતતૃ્લના ગણુ ખીરે ને 
ઈભદા ગણુન વલકાવ થામ  તેભજ વલદ્યાથીઓ વળક્ષકના ઈત્તયદામીત્લને વભજે. અભ 
વસં્કૃવતના વસં્કાય અતા વળક્ષકનુ ંગયવ ુલય એટરે ‘વળક્ષક દદન’. અલા વળક્ષક ફનેરા  
વલદ્યાથીઓએ જઆને કશી ળકામ_ 

” નથી થમા વના વાકાય, રઆ યહ્યા છે શજી અકાય, 

જઇ ર અ બુદંન,ે શી જ રેળે વમદુ્ર અકાય.” 

લગયખડંભા ંવળક્ષકની ભવૂભકા એ ખફૂ જ  ભશત્લનુ ંકામય છે , કાયણ કે તેની એક એક  
વલદ્યાથીના જીલન વાથે જડામેરી  શમ છે. દયેક વલદ્યાથીનુ ંબવલષ્મ વળક્ષકના શાથભા ં
યશે ુ ંછે. એક અદળય  વળક્ષક વલદ્યાથીના ઈભદા બવલષ્મન પ્રણેતા ફની ળકે છે. તેના 
જીલનનુ ંધ્મેમ ને ધ્મેમ સધુી શંચલાન ભાગય ફની ળકે છે. 

” શી લગયખડંભા ંહુ ંજે ળૈક્ષચણક કામય કાયી યશી છુ ંતે 

નફેર ાદયતવકથી રેળભાત્ર ઓછા ભશત્લનુ ંનથી.” 

_ટની ભદયવન 

   

વળક્ષક દદનના પ્રણેતા ડ. વલયલ્રી યાધાકૃષ્ણન : 

 

તાન જન્ભદદલવ ‘વળક્ષક દદન ’ તયીકે ઈજલામ  

એલી ઈદ્દાત બાલના દાખલીને જેભણે બાયતબયના 
વળક્ષક વમદુામને જે વાભાજજક ભબ  ને પ્રવતષ્ઠા 
અી છે તે બાયતના દ્વિતીમ યાષ્રવત ડ. 

http://tahukar.com/bharat/teachers-day/attachment/dr-sarvepalli-radhakrishnan/
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વલયલ્રી યાધાકૃષ્ણનન જન્ભ 5 – 9 – 1888 ના યજ ભદ્રાવના વતરૂતવુન નગયભા ંથમ 
શત. તેઓ એભ.એ.ની યીક્ષા ાવ કયી કરેજભા ંદળયનળાસ્ત્રના પ્રાધ્માક તયીકે  

જડામા તે દયવભમાન તેભણે ાશ્ચાત્મ તત્લજ્ઞાન તેભજ બાયતીમ દળયનન ગશન  

ભ્માવ કમો. એક વાયા વ્માખ્માકાય તયીકે ણ તેઓ પ્રખ્માત થમા. અથી  ઈંગ્લરંડ, 

ભેદયકા જેલા દેળભા ંવ્માખ્માન ભાટે તેભને વનભતં્રણ ભતા.  તેભના પ્રલચન ઊંડા 
ભથંનથી ને ઈભદા વલચાયથી વબય યશતેા , તેભણે ‘આન્ન્ડમન દપરવપી’, ‘વપ્રક્ન્વર 
ઈવનદ’, ‘આષ્ટ એન્ડ લેસ્ટ યીરીજીમન ’, ‘દશંદુ વ્યુ  ઓપ રાઇપ ’ જેલા વખં્મ ગ્રથં 
રખ્મા. ત્માયફાદ ત યવળમા ખાતે બાયતના એરચી  તયીકે પયજ ફજાલતા બાયતના 
પ્રથભ ઈયાષ્રવત દે ને છેલ્રે યાષ્રવતના  વલોચ્ચ દે તાની મલૂ્મલાન 
વેલાઓ અી શતી. ‘બાયત યત્ન’ ન વલોચ્ચ  ચખતાફ યણ કયીને બાયતે અ ભશાન 
વળક્ષક પ્રત્મેનુ ંતાનુ ંઊણ દા કયુ.ં  ચારીવ શજાય ાઈન્ડનુ ં ‘ટેમ્રટન ાદયતવક’ 

ભેલનાય તેઓ વલશ્વના પ્રથભ ચફનચિસ્તી વલજેતા શતા. 

ડ. યાધાકૃષ્ણન ભાનતા કે વળક્ષણે દયણૂય  ફનલા ભાટે ભાનલીમ ફનવુ ંજ જઇએ. તેભા ં
પક્ત ફોદ્વિક તારીભ જ નદશ , હૃદમશદુ્વિ ને અત્ભવળસ્તન ણ વભાલેળ કયલ જઇએ. 
વત્મ વલચાય ને પ્રેભા  જીલન એ વળક્ષણન ભાનલીમ અંળ છે. તેભના ભતે ભાનલ 
વનભાયણકાયી વળક્ષણભા ંવસં્કૃવતની ભવૂભકા ઘણી ભશત્લની છે. ને વસં્કૃવત એટરે ભનષુ્મભા ં
યશરેા શનુે લળભા ંકયતા જલાની પ્રાગવતક પ્રદક્રમા. તેભના જીલનનુ ંઈદે્દશ્મ અ  કં્ક્તભા ં
ચદયતાથય થત ુ ંદેખામ છે : 

 

 

” લાલલા ંછે ફીજ ભાયે ફાકના દદર ભશી 

વકૃ્ષ થઇને ઉગળે એ નાભ જજજ્ઞાવા ધયી ! 

જ્ઞાન રૂી પ છી ત અલળે એ વકૃ્ષ ય 

ળીખલી દેળે વશજભા ંજીલલાનુ ંજજંદગી ! “ 
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અણે જાણીએ છીએ કે તેભન જન્ભદદલવ ઇ.વ.  1964 થી બાયતબયભા ં ‘વળક્ષકદદન’ 

તયીકે ઉજલામ છે. તેભના ભતે યાષ્રનુ ંઘડતય  ને ચણતય વળક્ષણવસં્થાભા ંથામ છે. 
વળક્ષણ વલળેનુ ંવ્માક ભનભથંન ડ.  યાધાકૃષ્ણનના જીલનકભયનુ ંકેન્દ્રચફંદુ છે. તેઓ 
વસં્કૃત ને અંગે્રજી  બાાના વલિાન ને તત્લચચંતક શલાથી ‘બાયતના પ્રેટ’ કશલેાતા. 
અ ઈયાતં  જુદી જુદી પ્રાદેવળક ને વલદેળી ૧૫થી લધ ુબાાઓ રખી-લાચંી ને 
વભજી ળકતા શતા. તેભણે ઘણા ંઈત્તભ સુ્તક રખ્મા ંછે. વલદેળભા ંણ તેભણે ધવતયું , 

ાઘડી ને રાફં કટ શયેીને પ્રબાલળાી બાણ અપ્મા.ં તેઓ યવળમાભા ંબાયતના  

યાજદૂત ફન્મા શતા. 

૧૯૬૨ભા ંબાયતના યાષ્રવત ફન્મા.  વળક્ષકભાથંી યાષ્રવત દ સધુી કઇ વ્મક્ક્ત શંચી 
શમ તેલી અ વલયર ઘટના  શતી. ૧૯૬૭ સધુી યાષ્રવત દે યહ્યા. ૧૯૭૫ની વભી 
એવપ્રરના યજ તેભનું લવાન થયુ.ં યાષ્રવત દેથી વનવવૃત્ત લેાએ તેભણે ઈચ્ચાયેરા 
ળબ્દ શતા_” Our Slogan should not be Power at any Price : but Service at any Cost .” 

થાયત ” કઇણ બગે વેલા ને નદશ કે કઇણ દકંભતે વત્તા. ” અ વદેંળ બાયતના  

લતયભાન યાજકાયણીઓને ઘણુ ંકશી જામ છે. અલા ભશાન અચામયને ‘અચામય દેલ બલ’ 

કશીને નમ્ર અંજરી ીએ. 

   

 

 

 

 

 

વળષ્મની કતયવ્મવનષ્ઠા 

 

એક લખત વવકંદય ને તેના 
ગરુુ એદયસ્ટટર  જગંરભાથંી 

http://tahukar.com/bharat/teachers-day/attachment/teachers-day-cards4/
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વાય થઇ યહ્યા શતા. યસ્તાભા ંલયવાદના ાણીન લશે અવ્મ.  એદયસ્ટટર ને 
વવકંદયભા ંએ લાતે વલલાદ થમ કે શરેા લશે કણ ાય કયળે ? વવકંદયે નક્કી કયુ ંકે 
શરેા ંતે લશે ઓંગળે. એદયસ્ટટરે વવકંદયની લાત  ભાની રીધી. ણ છી થડા 
દુ:ખી થઇને એભણે કહ્યું, ‘તં ભાયી અજ્ઞાનુ ંારન  ના કયુ.ં’ વવકંદયે જલાફ અતા કહ્યું, 
‘ગરુુજી, ભાયી કતયવ્મવનષ્ઠાએ જ ભને  એભ કયલા ભાટે પ્રેયણા અી. એદયસ્ટટર શજાય 
વવકંદય તૈમાય કયી ળકળે , ણ વવકંદય ત એક ણ એદયસ્ટટર તૈમાય નશં કયી ળકે. ’ 

વવકંદયના અ ઈત્તયથી ગરુુ એદયસ્ટટર ત્મતં પ્રબાવલત થમા. 

ગીતાના યચવમતા ને એક યગુ પ્રલતયક બગલાન  શ્રી કૃષ્ણ જમાયે ગરુુ વાદંીનીના 
અશ્રભભા ંભ્માવ કયતા શતા ત્માયે ગરુુ  વાદંીનીની અજ્ઞાને ભાનીને વળષ્મ કૃષ્ણે 
ાતાભા ંજઇને ગરુુતુ્રને રઆ અવ્મા . 

એક એલ વળષ્મ એકરવ્મ કે, જેણે ભાત્ર તાના ભનથી ભાનેરા ગરુૂ દ્રણને ગરુૂદચક્ષણાના 
બાગરૂે તાના શાથન અંગઠુ કાીને ણય કયી દીધ. 

તેભજ એક ઈદ્દાત વળષ્મ અરુચણએ તાના  ગરુુની અજ્ઞાને વલયસ્લ ભાનીને અશ્રભની 
ા તટૂી જતા ાણીને યકલા તે જ  ત્મા ંસઇુ ગમ. ને તાના ળયીયની યલા 
કમાય વલના ગરુુની અજ્ઞાને જ વલયસ્લ ભાની ઈભદા વળષ્મનુ ંઈદાશયણ રંુૂ ડયુ ંશત ુ.ં 

અણા ગોયલલતંા ઇવતશાવભા ંએલા કેટરાક ભશાન ગરુુ-વળષ્મ ભય થઇ ગમા છે. 
ઇવતશાવના ાને તેભનુ ંનાભ સલુણય ક્ષયે રખામેુ ંછે. 

અ ભશાન ગરુુ-વળષ્મ છે વાદંવની ને બગલાન  શ્રીકૃષ્ણ, દ્રણાચામય-જુ યન, વત 
વલિાન ચાણકમ-ચદં્રગપુ્ત. વાદંદની , દ્રણાચામય ને ચાણક્ય ેતેભના તેજસ્લી વળષ્મને 
જીલનભા ંઅગ લધલાન યાશ  ચચંધ્મ. અ દદલવે તભાયે કઇ વાય વકંલ્ કયલ 
જઇએ ને વળક્ષકના પ્રબાલળાી વ્મક્ક્તત્લ ને વદ્ગુણભાથંી પ્રેયણા રેલી જઇએ. 

” વળક્ષક ત ભીણફત્તી જેલ શમ છે, 

જે તે ફીને ફીજાને પ્રકાળ અે છે.” 

_સદુપન 
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અજનુ ંવળક્ષણ વાક્ષય ત ફનાલે છે ણ ગબય નથી ફનાલત ુ ં. અજે ફાક ને 

ગમ્ભત વાથે જ્ઞાન ના ફદરે ફજા રૂ બણતય રાગે છે . ફાક નુ ંફચન સુ્તક ના 

બાય તે દફાઇ ગયુ ંછે .ફદ ની જેભ સ્કુર ફેગ ન બાય લંઢાયતા ફાક ની ક્યા  

કઇ ને દમા અલે છે ?વળક્ષક ને વળક્ષણ ફનંે ને નીવત ન ણુ રાગી ગામ છે  

.ટ ની જેભ ગખી યીક્ષા ાવ કયલી એજ અજના વલદ્યાથી નુ ંરક્ષ્મ ફની  ગયુ ંછે 

.વસં્કાય ધાભ ગણાતી ળાાઓ   નીવત ના ધાભ ફની ગઇ છે . અ ફધા દુણ  ને 

નાથલા ના ઈામ વલે ત વલચાયવુ ંજ ડળે ને ! કઇ નક્કય ગરા રેલા ડળે  ,ત 

જ વળક્ષક દદન ની ઈજલણી રેખે રાગળે . 


