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‘ભારતની પ્ાચીન પ્જ્ાપીઠો’ પર આધારરત આઈઆઈટીઈના વર્ષ 2021ના 
ટબેલ કેલેન્ડરનું વવમોચન સવવ્્ષમ ગુજરાત સપોર્ટ્ષ યુવનવવ્ટ્ષટીના માન. 

કુલપવતશ્ી ્ડૉ. અજુ ્ષનવ્ટંહ રા્ાના હસતે માન. કુલપવતશ્ી ્ડૉ. હર્ષદ પટલેની 
ઉપસસથિવતમાં 1 જાનયુઆરી, 2021ના રોજ કરવામાં આવયું.

– Mahatma Gandhi
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ગત વર્ષ 2020ના જાન્યુઆરીના અંતતમ સપ્ાહમાં 
આપણે સહયુએ ‘બાપૂ સ્ૂલ મેં’ સામયુદાત્્ સંપ ્્ષ ્ા્્ષક્રમ 
દ્ારા, સમગ્ર ગયુજરાતમાં ફેલાવેલા ગાંધીબાપૂના સંદેશા અને 
એ રાજ્વ્ાપી ્ા્્ષક્રમમાં ્રેલા ખાટામીઠા અનયુભવોનયું ભાથયું 
બાંધ્યુ હતયું તે ્ાદ આવે છ.ે વર્ષ 2020 ્ોતવડની ક્ારે્ ન 
ભૂલા્ તેવી ્ાદ આપતયું ગ્યું છ,ે પરંતયુ આપણી પાસે તો 
‘બાપૂ સ્ૂલ મેં’ જવેા ્ા્્ષક્રમોના સંસમરણો પણ છ.ે 

વર્ષ 2021નો પ્ારંભ ખૂબ જ પ્વૃતતિમ્ રહ્ો છ,ે જ ે
ઉતસાહજન્ લાગે છ.ે ્ોતવડ સામેની લડાઈનો અંતતમ 
તબક્ો શરૂ થઈ ચૂક્ો છ.ે દેશમાં લાખો લો્ોને ્ોતવડથી 
બચાવવા માટનેયુ રાષ્ટ્રવ્ાપી રસી્રણ અતભ્ાન શરૂ થઈ 
ચૂક્યું છ.ે એટલયું જ નહીં રાજ્ સર્ારે પણ પહેલી ફેબ્રઆરીથી 
ધો. 9 થી 11 ના તવદ્ાથથીઓ માટ ેસ્ૂલોની શરૂઆત થવાની છ ે
અને ટૂં્  સમ્માં જ ્ૉલેજ અને ્યુતનવતસ્ષટીમાં પણ તન્તમત 
અભ્ાસ અને તશક્ષણ ્ ા્્ષની શરૂ થવાની સંભાવનાઓ પ્બળ 
બની છ.ે

આ તમામ આ્ોજનો અને સંભાવનાઓ વચચે મને જો 
્ોઈ બાબતનો સૌથી વધયુ આનંદ થ્ો હો્ તો તે જાન્યુઆરી 
દરતમ્ાન આઈઆઈટીઈ સં ય્ુલમાં થ્ેલા તવતવધ ્ા્્ષક્રમોનો 
છ.ે વહાલા તવદ્ાથથીઓ મારા એ આનંદનયું ્ારણ તમે છો. 
આઈઆઈટીઈનો વાતર્ષ્ ્યુવા મહોતસવ – ્લા ય્ુ ંજ હો્ ્ે 
પછી અધ્ાપન ્ૌશલ્ સપધા્ષ તમે સહયુએ ્ે તમારા તમત્ોએ 
તેમાં ઉતસાહપૂવ્ષ્ ભાગ લીધો. જનેે ્ારણે મહહનાઓથી 
તવદ્ાથથીઓ તવના વેરાન ભાસતી ્યુતનવતસ્ષટીના સં ય્ુલમાં જાણે 
તમારા આગમનથી પ્ાણ ફંૂ્ા્ા. આપ સહયુની ઉપસસથતતથી 
ફરી સં ય્ુલમાં ઉમંગ, રંગ અને આનંદની હેલીઓ વરસી.

તમારા આગમનને વધાવવા અને આપ સહયુને અનયુ્ૂળ 
વ્વસથાઓ ્રવા માટ ે આઈઆઈટીઈના તમારા ગયુરુજનો 
અને વહીવટી સટાફના તમામ અતધ્ારીઓ અને ્ મ્ષચારીઓએ 
પૂરતી ્ાળજી લીધી. આપણે સહયુ ‘્લા ય્ુ ંજ-2021’માં મન 
ભરીને મજા ્રી શક્ા એની પાછળ ‘ટીમ-આઈઆઈટીઈ’નો 
પહરશ્રમ હતો. ્લા અને ્ૌશલ્ોની અતભવ્સકતના આ 
ઉતસવ બાદ તશક્ષણના ્ૌશલ્ોની ્સોટી જવેી ટીતચંગ સસ્લ 

્ોસ્પહટશનમાં પણ સહભાગીતા સંતોર્ાર્ રહી.

હવે સમ્ છ,ે પરીક્ષાનો. સયુતીથ્ષનો આ અં્ તમારી પાસે 
આવશે ત્ારે સત્ાંત પરીક્ષાઓ માટ ેતમે સહયુ અભ્ાસરત 
હશો. તમારા માટ ેઆ મહેનતનો સમ્ છ,ે એવી જ રીતે 
આઈઆઈટીઈના તમામ અધ્ાપ્ો અને અતધ્ારીઓ માટ ે
રૂબરૂ અભ્ાસ માટનેી પૂવ્ષ તૈ્ારીઓ ્રવાનો આ સમ્ છ.ે 

તશ્ાળાની શયુષ્તા અને ગાત્ો થીજવી દેતી ઠડંી બાદ 
હયુંફાળી વસંતનયું આગમન થા્ જ છ,ે એમ પરીક્ષા બાદ તમે 
પણ વસંતની જમે તમારા નવા સત્માં જોડાશો તેનો આનંદ 
છ.ે ્ોતવડની મહામારી હો્ ્ે પરીક્ષાનો સમ્ 
આઈઆઈટીઈના ્ેનદ્રમાં તવદ્ાથથીઓ પ્્ૃતતમાં સતત 
ગતતશીલતા રહેલી છ.ે નવા સત્માં તમારા સહયુને ્ંઈ્ નવયું 
જાણવાનો ્ાદગાર અનયુભવ થા્ અને વગ્ષખંડની બહાર 
રહીને પણ આઈઆઈટીઈમાં શીખવા મળે તે હદશામાં અનોખયું 
આ્ોજન ્ રી રહ્ા છીએ. એટલે તમે પણ ઝડપથી પરીક્ષાઓ 
પૂણ્ષ ્રીને નવા અનયુભવ માટ ેતૈ્ાર થઈ જાવ. 

માનવ પ્્ૃતતનયું એ્ લક્ષણ એ છ ે્ે, તેને સતત નાતવન્તા 
જોઈએ છ.ે તેનયું ઉદાહરણ છ,ે તમારા હાથમાં રહેલા મોબાઈલ 
ફોનમાં તમારી નજર સામેથી પસાર થતો અને ક્ારે્ ન 
અટ્તા સોતશ્લ મીહડ્ાના સસક્રનનયું સક્રોતલંગ. તમારા ફોનની 
ઇનસટાગ્રામ ્ે ફેસબયુ્ ઍપમાં સટોરીઝ સવરૂપે નહીં, તો રીલ 
સવરૂપે સતત ્ ંઈ્ને ્ ંઈ્ નવયું નવયું તમારા સસક્રન પર પીરસાતયું 
રહે છ.ે જનેી ્ોઈ તવશેર ફળશ્રયુતત નથી હોતી. પરંતયુ આપણે 
આઈઆઈટીઈમાં જ ે્ ોઈપણ નાતવન્પૂણ્ષ પ્વૃતતિઓ ્ રીશયું એ 
તમારા માટ ેઆપણા સહયુ માટ ેફળદા્ી નીવડ ેતે સયુતનતચિત 
્રીને જ ્રીશયું. 

તમે જ્ારે આઈઆઈટીઈના ્ે્પસમાં આવશો ત્ારે 
ચોકકસ વસંત આવશે...

તમારા આગમનની રાહ જોઈ રહ્ા છીએ...

આપ સહયુ સવસથ રહો, સયુરતક્ષત રહો તેવી શયુભેચછાઓ 
સાથે...

ડૉ. હર્ષદ પટલેના જ્હહંદ

કુલપતિશ્રીન�ો  સંદો શ 
વહાલા તવદ્ાથથીઓ અને અધ્ાપ્ તમત્ો,
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ભારતીય વિક્ષક પ્વિક્ષ્ ્ટંસથિાન (ઇસન્ડયન ઇવનસટટ્યૂટ 
ઓફ ટીચર એજયુકેિન – આઈઆઈટીઈ) દ્ારા વિક્ષક 
પ્વિક્ષ્ના વયાપને વધારવાની વધુ એક પહેલરૂપે ‘વિક્ષાથિ્ષ 
– ઇવનવિએટીવ ફોર કરરકયુલમ ટ્ાન્ટેકિન’નો પ્ારંભ કયયો. 
માન. વિક્ષ્ મંત્ીશ્ી ભુપેનદ્રવ્ટંહ ચુ્ડા્ટમા હસતે 3 
જાનયુઆરીના રોજ પ્ારંભ થિયેલા આઈઆઈટીઈના આ 
ટવેલવવઝન પ્કલપ દ્ારા રાજયની બી.એ્ડ. કૉલેજોમાં અભયા્ટ 
કરી રહેલા તમામ વિક્ષક તાલીમાથિથીઓને વિક્ષક પ્વિક્ષ્ના 
કાય્ષક્રમો વંદે ગુજરાત ચેનલ નં. 1 ના માધયમથિી ર્ડિ ટીવીની 
ચેનલ નં. 1264 તથિા JIO TV મોબાઈલ એપ પર વવના મયૂલયે 
જોવા મળી િકિે.

ભાસકરાચાય્ષ ઇવનસટસટ્યૂટ ઑફ સપે્ટ એસ્લકેિન એન્ડ 
વજયોઇનફોમમેરટક્ટ (બાય્ટેગ) ખાતે આ પ્કલપની િરૂઆત 
કરવામાં આવી હતી. આ પ્કલપના પ્ારંભ માટ ે માન. 
વિક્ષ્મંત્ીશ્ીએ આઈઆઈટીઈના કુલપવતશ્ી ્ડૉ. હર્ષદ 
પટલેને અવભનંદન આપતા જ્ાવયું, “કોરોના મહામારીના 
કપરાકાળમાં વિક્ષ્ વવભાગમાં ્ટહુએ એક ટીમ તરીકે કાય્ષ 
કરીને રાજયમાં વિક્ષ્ પ્વક્રયાને અ્ટર ન થિાય તે ્ટુવનસચિત 
કરવા તે માટ ે ઉપલબધ તમામ માધયમોનો ઉપયોગ કરીને 
રાજયના ખયૂ્ે ખયૂ્ે વિક્ષ્ પહોંચાડ્ુ છ,ે તેનો ્ટંતોર છ.ે 
આઈઆઈટીઈ આજથિી વિક્ષાથિ્ષ િરૂ કરી રહી છ,ે તેનો આનંદ 
છ.ે આઈઆઈટીઈની વિક્ષકો તૈયાર કરવાની બેવ્ડી 
જવાબદારી છ.ે”

તેમ્ે વધુમાં જ્ાવયું, “તમામ પ્કલપોમાં મુખય ઉદ્શેય 
વિક્ષ્નો તો છ,ે પરંતુ તેમાં ગુ્વત્ાયુકત વિક્ષ્નો પ્યા્ટ 
છ.ે આ પ્કલપ વિક્ષ્ની ગુ્વત્ા ્ટુધારવામાં મદદરૂપ 
બનિે. કંઈક વધારાનું કરીએ અને ્ટારુ કરીએ તો જ ે કંઈ 
ખયૂટતું હોય તેની પયૂત્ષતા થિઈ જાય છ.ે આ બધી બાબતોને 

કાયા્ષસનવત કરવા ્ટુધી હર્ષદભાઈએ આગેવાની લઈને તેને 
્ટાકાર કરી છ.ે જ ે્ટયૂચન કરીએ છીએ, તેને હર્ષદભાઈ અને 
તેમની ટીમ સવીકારે છ,ે હંુ હૃદયપયૂવ્ષક અવભનંદન આપું છુ.ં”

માન. વિક્ષ્મંત્ીશ્ીએ વિક્ષાથિ્ષ પ્કલપનો મહત્મ લાભ 
લઈને આ ટીવી ્ટુવવધાનો અ્ટરકારક ઉપયોગ કરવાનું 
આહવાન કયુું હતું. 

કુલપવતશ્ી ્ડૉ. હર્ષદ પટલેે આ પ્કલપ વવિે વાત કરતા 
જ્ાવયું હતું કે, “કોરોના મહામારીએ ્ટમગ્ર વવશ્વને અને 
ખા્ટ કરીને વિક્ષ્ ક્ષેત્ ્ટાથિે ્ટંકળાયેલા ્ટહુને અતયંત 
ઝ્ડપથિી નવા પરરવત્ષનો ્ટાથિે અનુકુલન ્ટાધીને ટૅકનૉલૉજી 
અને પ્તયક્ષ વિક્ષ્ની બલેન્ડ્ેડ વયવસથિા અપનાવવાની ફરજ 
પા્ડી છ.ે ઇનટરનેટ અને વરયુ્ષઅલ કલા્ટરૂમના માધયમથિી 
જળવાઈ રહેલી વિક્ષ્ પ્વક્રયામાં રાજયના જ ે વવસતારોમાં 
ઇનટરનેટ કનેસકટવવટીના જ ે પ્શ્ો હોય તો તયાં ટીવી 
કાય્ષક્રમોના માધયમથિી અભયા્ટક્રમની ્ટામગ્રી પહોંચા્ડી 
િકાય તે હેતુથિી વિક્ષાથિ્ષની િરૂઆત કરવામાં આવી છ.ે” 

તેમ્ે વધુમાં જ્ાવયું કે, “રાજયની તમામ બી.એ્ડ. 
કૉલેજોમાં અભયા્ટ કરતા વવદ્ાથિથીઓ તેમના અભયા્ટક્રમ 
વવરયક કાય્ષક્રમો વિક્ષાથિ્ષના માધયમથિી વંદેગુજરાત ચેનલ નં-1 
પર જોઈ િકિે. આ વયવસથિામાં ટૅસકનકલ ્ટહાય પયૂરી પા્ડવા 
માટ ેઆઈઆઈટીઈ બાય્ટેગની આભારી છ.ે”

વિક્ષાથિ્ષના પ્ારંભ ્ટમયે જી્ટીઈઆરટીના વનયામકશ્ી ્ડૉ. 
ટી.એ્ટ. જોરી., આઈઆઈટીઈના ્ડીન શ્ી ્ડૉ. કે. એચ. પાઠક 
ઉપસસથિત હતા. આઈઆઈટીઈના કુલ્ટવચવ ્ડૉ. રહમાંિુ પટલેે 
ઉપસસથિત મહાનુભાવોનો આભાર વયકત કયયો હતો અને 
કાય્ષક્રમનું ્ટંકલન ્ડૉ. િીતલ હેલૈયા અને ્ટંચાલન ્ડૉ. વવરલ 
જાદવે કયુું હતું.

આઈઆઈટરીઈના	ટરીવરી	પ્રકલપ	‘તશક્ાર્થ’નો	પ્રારંભ
માન. તશક્ષણ મંત્ીશ્રી ભયુપેનદ્રતસંહ ચયુડાસમાએ ઇસનડ્ન ઇતનસટટ્ૂટ ઓફ ટીચર એજ્યુ્ેશનના ટતેલતવઝન 

પલેટફોમ્ષ – ‘તશક્ષાથ્ષ – ઇતનતશએહટવ ફોર ્હરક્યુલમ ટટ્રાનસેકશન’નો પ્ારંભ ્રાવ્ો.
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“પુસતક એ ્ટંસકાર ઘ્ડતરનું બારણં છ.ે 
વાંચન એ વયસકત વવકા્ટનું પારણં છ.ે”
આ વવધાનને ્ટાથિ્ષક કરતા રરફલેસકટવ રીર્ડગં વવરય પર 

આઈઆઈટીઈ દ્ારા 2, 3 તથિા 6, 7 જાનયુઆરી દરવમયાન 
કુલ ચાર રદવ્ટના વકૅિોપનું આયોજન કરવામાં આવયું. જનેો 
મુખય ઉદેશય રરફલેસકટવ રીર્ડગંના વવરય ્ટંદભમે વવવભન્ન 
અથિ્ષઘટનાતમક અને વચંતનાતમક વવચારિૈલીના વવકા્ટ માટ,ે 
તેમજ વાંચન ્ટંદભમે વવવવધ પ્યુસકતઓ કેળવવાનો હતો. 

આ વક્ષિોપના મુખય વકતા તરીકે વિક્ષ્ક્ષેત્ના પ્ખર 
તજજ્ અને વચંતક ્ડૉ. મહેનદ્ર ચોટવલયા ્ટાહેબ હતા. જમેની 
જ્ાનગંગાનો પ્્ટાદ આઈઆઈટીઈના ઇનટરનેટ રેર્ડયો ‘ટીચ્ટ્ષ 
ટ્યૂન’માં પ્ મળતો રહે છ.ે 

વાંચન એ હેતુપયૂવ્ષક થિતી પ્વૃવત્ અને અદભુત પ્વક્રયા છ.ે 
વવવવધ વચંતકોના મત આધારે કહી િકાય કે, વાંચન એટલે 
અથિ્ષ વનમા્ષ્ની પ્વક્રયા. જમેાં વાચકનું પોતાનુ જ્ાન, વાંચન 
માટનેી પ્સતુત મારહતીમાં ્ટયૂવચત થિયેલ જ્ાન અને વાંચનની 
સસથિવત દરવમયાન થિતાં બહુપરરમા્ીય આદાનપ્દાન થિકી 
નવા જ્ાનની પ્ાસતિની પ્વક્રયા. આમ, વાંચનની પ્વક્રયા એ 
વચંતનાતમક, ્ટજ્ષનાતમક, વૈજ્ાવનક તેમજ મનોવૈજ્ાવનક પ્વક્રયા 
છ.ે તેથિી આપ્ે ચોક્ક્ટ એમ કહી િકીએ કે વાંચન થિકી 
વવચાર, વત્ષન, વયવહાર, વા્ી અને વયસકતતવને ્ટતત 
વવક્ટતા અને વવસતરતા બનાવી િકાય છ.ે એટલું જ નહીં 
વાંચન થિકી લાગ્ી અને ્ટંવેદનાઓની કેળવ્ી થિતી જાય 
છ.ે વાંચન એવું કૌિલય છ ે જ ે આપ્ને જીવન જીવવાના 
કૌિલયને કેળવવામાં પ્ મદદરૂપ બને છ.ે ‘રરફલેસકટવ 
રીર્ડગં’ એટલે એવું વાંચન કે જ ે્ટજ્ષકની કૃવતને વાચક ્ટુધી 
એ જ અનુભયૂવતના સતરે લઈ જાય કે જથેિી વાચક તેને પોતાના 

જીવન ્ટાથિે ્ટાંકળી િકે. એ માટ ે અથિ્ષઘટનાતમક વાંચન 
આવશયક છ,ે જનેા થિકી આતમવચંતન અને ્ટમજનો ઉપયોગ 
કરીને વાચક પોતાની જાતને એ પરરસસથિવતમાં મયૂકીને વચંતન 
કરે છ ે  કે, એ કઈ રીતે પોતાના કામને નાવવનયપયૂ્્ષ અને 
વવવિષ્ટ બનાવી િકે? પછી વાચક પોતે પ્વતવબંબાતમક પ્શ્ 
પોતાની જાતને પયૂછ ેછ,ે તયારે, Reflection in Action કહી 
િકાય અને જયારે તે વાંચન પહેલાં અથિવા વાંચન બાદ પ્શ્ 
પયૂછ ેતો તે Reflection on Action કહી િકાય. આમ, આ 
વક્ષિોપનો મુખય ઉદ્શેય માત્ વાંચન કૌિલય કેળવવાનો જ 
નહીં પરંતુ, આપ્ાં વવચાર, વત્ષન, વા્ી અને વયસકતતવને 
પ્ ્ટતત વવક્ટતા અને વવસતરતાં રાખવા માટ ેપ્ેર્ારૂપ 
બની રહ્ો હતો.

વક્ષિોપના પ્થિમ રદવ્ટે વાંચન એટલે િું? તે અંગે ્ડૉ. 
ચોટવલયાએ વવવવધ ર્ટપ્દ, રમયૂજ અને વવચારિીલ પ્વૃવત્ 
્ટાથિે વાકયનો અથિ્ષ અને મમ્ષ ્ટમજવા દરેકને ્ટવક્રયતા ્ટાથિે 
વક્ષિોપમાં પ્વૃત્ કયા્ષ હતા. Listening is reading with 
ears and writing is speaking with fingers. આ વવિે 
તારક્ષક વાત ્ટાથિે તેમ્ે પ્વિક્ષ્ાથિથીઓને પાઠ આપવાની વધુ 
્ટંખયા કરતાં િકય તેટલા વચંતનાતમક રીતે પાઠ તૈયાર કરીને 
આપવા તેને વધુ યોગય ગણયા હતા. 

પેસન્ટલની વાતા્ષ દ્ારા ્ટરળ અને અ્ટરકારકતા ્ટાથિે 
અસસતતવની ્ટાથિ્ષકતા ્ટમજાવતાં કહ્ું હતું. કે, તમારંુ મયૂલય 
તમારી અંદર છ ે બહાર છ ે એ લાક્ુડ ં નથિી. આમ, મયૂલય 
્ટભરતા ્ટાથિે આંખ, કાન અને મનને ઉઘા્ડ ેઅને વવચારવા 
વવવિ કરે એ પદ્ધવતથિી પ્તયેકને પ્ેરરત કયા્ષ હતા. ક્રમિઃ 
બીજા અને ત્ીજા રદવ્ટની િરૂઆત રમયૂજ અને વચંતન ્ટાથિે 
કરવામાં આવી હતી. 

િમે	જે	વાંચો	છો,	િેનરી	અનુભૂતિ	કરો	છો?

 -	મેઘા	િડવરી, આવ્ટ. પ્ોફે્ટર, આઈઆઈટીઈ

આઈઆઈટીઈ દ્ારા ‘હરફલેસકટવ રીહડગં’ તવર્ પર માહહતીસભર વ ્્ષશોપનયું આ્ોજન થ્યું
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અથિ્ષગ્રહ્ના ઘટકો ્ટંદભમે Ability to learn એટલે કે, 
િીખવાની ક્ષમતા માટ ેસવ-અધયયનના માધયમથિી પ્વિક્ષ્ાથિથી 
સવતંત્ રીતે વવચારતા થિાય એ બાબત પર ભાર મયૂકવામાં 
આવયો હતો. વાંચનની પ્યુસકતઓને ્ટચોટ ઉદાહર્ દ્ારા 
્ટમજાવીને તેમાં દરેક યુસકતઓનો પ્યોગ કરાવયો હતો. 
પયૂવમેક્ષ્ કરી મારહતીની ્ટપાટીને સપિ્ષ કરવો, ઊં્ડી તપા્ટ 
કરી અનુમાન કરીને જ આગાહી 
કરવી તયારે જ એ વવવર્ કે 
ભાવાનુવાદ થિાય. વવચાર વવસતાર 
કરવા વચંતનાતમકતા અને અથિ્ષઘટન 
્ટાથિે ્ટજ્ષનાતમકતા આવશયક છ.ે 
એટલું જ નહીં, લેખકનો લખવા 
માટનેો હેતુ અને ્ટામાવજક 
વવચાર્ાને ્ટમજવી જરૂરી છ.ે તમે 
આ સસથિવતમાં હોવ તો િું કરિો? 
ગાંધીજી તમને મળે તો િું પ્શ્ 
પયૂછિો? આવા વવવિષ્ટ વચંતનાતમક 
પ્શ્ો દ્ારા ્ડૉ. ચોટવલયા 
પ્વિક્ષ્ાથિથીઓને ્ટમાનુભયૂવતની 
કક્ષાએ લઈ ગયા હતા. 

રરફલેસકટવ રીર્ડગં માટનેી 
તૈયારીના ્ટંદભ્ષમાં મારહતીની ભારા, હેતુ ્ટાથિેની રમતનું કઈ 
રીતે વવશ્ેર્ કરવું તેની તેમ્ે ચાટ્ષના માધયમથિી પ્સતુવત 
કરી હતી. 

  ચોથિા રદવ્ટે Reflective teacher, Reflective 
perception, Reflection in Action and Reflection on 
Action ના ્ટંદભમે પોતાના વવચારો રજયૂ  કયા્ષ હતા. જમેાં 
મનુષય જો રરફલેકિન ના કરે તો તે મનુષયના વગ્ષમાં નથિી 
આવતો. એ વવચાર રજયૂ  કરીને તેની ્ટાથિે વચંતનિીલતા 

વવિેનો અંદાજ મેળવવા ક્ટોટી લીધી હતી. જનેા થિકી પ્તયેક 
વયસકત પોતાનું પ્વતવબંબ મેળવી િકે કે, તેઓ વચંતનિીલતાના 
ઉંબરે છ,ે વચંતનિીલતાનો આરંભ થિયો છ ેકે, વચંતનિીલતા 
નો ઉપયોગ કરી રહ્ા છ,ે વચંતનિીલતા માટ ે્ટમથિ્ષ છ.ે આમ, 
પ્તયેક ્ટહભાગીએ ક્ટોટીના માધયમથિી વચંતનિીલતાની 
ક્ષમતાનો તાગ મેળવયો હતો.             

્ડૉ. ચોટવલયાએ જહોન ડ્યૂઈના વવચારના 
આધારે જ્ાન, પરરસસથિવત અને વચંતનની આ 
ચાટ્ષ દ્ારા ્ટમજ આપી હતી. તત્વવચંતક 
િૉનના વવચાર દ્ારા કઈ રીતે આગળ વધી 
િકાય, અધયાપન િૈલીને યોગય અને 
અ્ટરકારક બનાવવા માટ ે ચચા્ષ કરી હતી. 
જહોન ડ્યૂઈના વવચારો ્ટાથિે આપ્ે િું કરી 
રહ્ા છીએ તેની ્ટભાનતા પ્ વચંતન આપે 
છ.ે Reflection in Action દ્ારા પરરસસથિવત 
તુરંત જા્ી, િું કરવું? વન્્ષય લેવો, તરત 
અમલમાં મયૂકવું એ આવશયક છ.ે Reflection 
on Actionના ્ટંદભ્ષમાં અનુભયૂવતનું વવશ્ેર્, 
પોતાની ્ટજ્જતા માટનેી વવચાર્ા ્ટાથિે 
લાગ્ી અને ્ટમજના ્ટંદભમે ચચા્ષતમક 
રજયૂ આત કરી હતી. જમેાં અનુવચંતન અને 

વચંતનને મહત્વ આપી  વચંતન માટ ેપ્વિક્ષ્ાથિથીઓને પ્ેરરત 
કયા્ષ હતા. ચાર રદવ્ટનો આ વક્ષિોપ પ્વતવબમબાતમક વાંચન, 
વવચાર અને વયસકતતવ કેળવવા માટ ે પ્ મહત્વપયૂ્્ષ બની 
રહ્ો હતો.

આઈઆઈટીઈના એ્ટોવ્ટએટ પ્ોફે્ટર ્ડૉ.્ટુધીર ટ્ંડલે 
તથિા આવ્ટસટનટ પ્ોફે્ટર મેઘા ત્ડવી અને પીએચ.્ડી. 
્ટંિોધક ભાવવની પરમાર દ્ારા આ વક્ષિોપનું ્ટંકલન 
કરવામાં આવયુ હતું.
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અધયયન એટલે િું?
વિક્ષ્ એ રાષ્્ટ વવકા્ટની પ્ાથિવમક જરૂરરયાત છ.ે 

અધયાપન મનોવવજ્ાનના કેટલાક ઘટકો પૈકી િીખવું એ મુખય 
ઘટક છ.ે અધયયન-અધયાપન પ્વક્રયા ઔપચારરક અને 
અનૌપચારરક રીતે થિાય છ.ે “િીખનાર પોતાના જ્ાનાતમક 
બંધાર્ના આધાર પર કોઈ જ્ાનનું વહન કરે તેવી ્ટવક્રય 
પ્વક્રયાને િીખવું કહેવાય”  

- Michigan State University (2006) 
અધયયન એટલે વત્ષનમાં પરરવત્ષન આવવું. અધયયન એ 

એક જ્ાનાતમક પ્વક્રયા છ.ે 
અધયયન એટલે િીખવું અને અધયાપન એટલે િીખવવું 

આ અધયયન-અધયાપન પ્વક્રયાને અ્ટર કરતા ઘ્ાં પરરબળો 
છ ેજમેકે વવદ્ાથિથી ્ટંબંધી પરરબળ, િાળા ્ટંબંધી પરરબળ, 
વવરયવસતુ ્ટંબંવધત પરરબળ, ઘર ્ટંબંધી પરરબળ, વાતાવર્ 
્ટંબંધી પરરબળ અને પ્વક્રયા ્ટંબંધી પરરબળ. આમ વવદ્ાથિથીની 
િૈક્ષવ્ક વ્ટવદ્ધ પર અ્ટર કરનાર ઘ્ાં પરરબળો છ,ે તેમાંનું 
એક પરરબળ અધયયન િૈલી (Learning Style) છ.ે

અધયયન િૈલી એટલે િું?
અધયયન િૈલીને ઘ્ા વવિેરજ્ોએ વયાખયાવયત કરી છ.ે 

જમેાથિી કેટલીક અહીં પ્સતુત છ ે:
“અધયયનિૈલી એ િીખવા માટનેો જુદો એક માગ્ષ છ.ે 

કેટલાક જોઇને િીખે છ,ે કેટલાક ્ટાંભળીને અને કેટલાક વક્રયા 
દ્ારા િીખે છ.ે” - Rose (1987)

“વવદ્ાથિથીઓની મારહતી મેળવવાની, તેને અથિ્ષગ્રહ્ 
કરવાની અને તેના પર પ્રકયા કરવાની પોતાની રીત હોય છ,ે 
તેને અધયયન િૈલી કહે છ.ે” - Felder (1996) and Charles 
(1997)

“િીખવાની જુદીજ રીત કે જ ેમારહતીનું અથિ્ષઘટન તારવે 
છ ેતેને અધયયન િૈલી કહે છ.ે” -Atkin(2006)

અધયયનિૈલીની વયાખયા પરથિી  કહી િકાયકે, 
- િીખવા માટનેો ્ટાદો પ્ અલગ જ અવભગમ છ.ે 
- વવદ્ાથિથીઓ પોતાની પરરસસથિવત પોતાની અધયયન િૈલી 

દ્ારા જોવાનો પ્યતન કરે છ.ે
- અધયયનિૈલી જુદીજુદી પરરસસથિવતમાં અલગ રીતે જ 

વવચાર કરવાની પ્રકયામાં મદદરૂપ થિાય છ.ે
્ડવેવ્ડ કોલબ દ્ારા ્ટૌપ્થિમ લવનુંગ સટાઇલ મો્ડલે આપવામાં 

આવયું. ્ડૉ.રીટા ્ડન દ્ારા Dunn & Dunn Learnning Style 
Model આપવામાં આવયું. ્ડૉ. રરચા્ડ્ષ ફેલ્ડર Felder-
Silverman Learning Style Model મો્ડલે આપવામાં 
આવયું. આ તમામ વિક્ષ્િાસ્તીઓએ જ ેઅધયયન િૈલીનાં 
મો્ડલે આ્યા તેના આધારે આપ્ે કહી િકીએ કે વગ્ષખં્ડમાં 
મુખય ત્્ પ્કારની અધયયન િૈલી ધરાવતા વવદ્ાથિથીઓ જોવા 

વાિ	શરીખવાનરી	સટાઇલનરી!
ડૉ.	કેિન	ગોહેલ 

અધયાપક; શ્ી ્ટી.એચ.િાહ મૈત્ી વવદ્ાપીઠ મરહલા કોલેજ ઓફ એજયુકેિન, ્ટુરેનદ્રનગર

વગ્ષના તવદ્ાથથીઓની અધ્્ન શૈલી સમજીને અધ્ાપનને વધયુ અસર્ાર્ બનાવી શ્ા્
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મળે છ.ે દૃશય અધયેતા (Visual Learner), શ્ાવય અધયેતા 
(Auditory Learner) અને વક્રયાતમક અધયેતા (Kinesthetic 
Learner). 

દૃશ્ અધ્ેતાની લાક્ષતણ્તા અને અધ્ાપન ્ોજના 
દૃશય અધયેતાની લાક્ષવ્કતાઓ જોઈએ તો આવા અધયેતા 

લખવાનું વધુ પ્ટંદ કરે, કોઈ કોન્ટે્ટ પર વચત્ કે ્ડાયાગ્રામ 
બનાવે છ,ે ચીજ વસતુઓની યાદી બનાવે છ,ે ફલેિ કા્ડ્ષનો 
ઉપયોગ કરે છ,ે વગ્ષમાં પ્થિમ બેંચ પર જ બે્ટે છ,ે વિક્ષકોને 
જોયા કરે છ,ે શ્ાવય ્ટયૂચનાને દૃશય સવરૂપે જોવે છ,ે વયાખયાન 
્ટયૂત્ો વ્ટદ્ધાંતો વગેરેને દૃશય ઈમેજ આપે છ,ે તેઓને રંગ વધુ 
ગમે છ,ે પાઠ્યપુસતકમાં હાઈલાઈટર અને અં્ડર લાઇવનંગનો 
વધુ ઉપયોગ કરે છ,ે ઉત્ર આપતી વખતે ઉત્ર કયાં છ ેતે 
મનની આંખો વ્ડ ે પાઠ્યપુસતકમાં જોવે છ,ે માનવ્ટક રીતે 
હંમેિાં વચત્ રૂપે જુએ છ,ે માઈન્ડ મે્્ટનો ઉપયોગ વધુ કરે 
છ.ે

દૃશય અધયેતા માટ ે અધયાપન યોજનાનું આયોજન આ 
મુજબ હોઈ િકે. આવા અધયેતા માટ ે્ડાયાગ્રામ,  ગ્રાફ,  વચત્, 
ફલેિ કા્ડ્ષ, રમત, નકિા, મેગેઝીન ર્ડસ્લે, slide show, 
હાઈલાઈટર એસકટવવટી, બુલેરટન બો્ડ્ષ, ટીવી-િો, ચાટ્ષ 
વનદિ્ષન, પ્ોજકેટર, વફલમ, મો્ડલે બનાવવા, નાટક, કલર 
રાઇટીંગ, પોસટ્ટ્ષ વગેરેનો ઉપયોગ વધુ કરી િકાય.

શ્રાવ્ અધ્ેતાની લાક્ષતણ્તા અને અધ્ાપન ્ોજના
શ્ાવય અધયેતાની લાક્ષવ્કતાઓ જોઈએ તો તેઓ પુસતક 

મોટથેિી વાંચે છ,ે આંખો બંધ કરીને મનન કરે છ,ે ્ટાંભળ્ા 
બાદ તેની ચચા્ષ કરે છ,ે કોઈપ્ મારહતી યાદ કરે તો મોટથેિી 
બોલે છ,ે મારહતીને યાદ કરવા માટ ેવાકય કે િબદોનો પહેલો 
અક્ષર યાદ રાખે છ,ે પોતાના િીખવા માટ ેઅનયને વવરયવસતુનું 
વ્્ષન કરે છ,ે વારંવાર પ્શ્ો પયૂછ ેછ,ે િબદો ્ટાંભળે અને તે 
આધારે વ્્ષન કરે છ,ે અથિવા તે મુજબ નાટક કરે છ,ે વાંચન 
કરતાં ચાલે અથિવા તો ્ટંગીત ્ટાંભળે, મારહતીનું એકત્ીકર્ 
મનમાં કરે છ,ે ચચા્ષમાં વધુ ભાગીદારીતા નોંધાવે છ.ે 

શ્ાવય અધયેતા માટ ેઅધયાપન યોજનાનું આયોજન આ 
મુજબ હોઈ િકે. આવા અધયેતા માટ ેવયાખયાન પદ્ધવત, પેનલ 
ર્ડસકિન, ્ટંગીત, વાતા્ષ કે પ્્ટંગ કથિન, િાસબદક રમતો, ચચા્ષ, 
બ્ેઈન સટોવમુંગ, ટપે રેકો્ડથીંગ, જયૂ થિ ચચા્ષ, મૌવખક પ્ેઝનટિેન, 
પાઠ વાંચન, ટીવી એને રેર્ડયોની વાત, વગેરે જવેા માધયમો 
્ટૌથિી વધુ અનુકયૂળ આવે છ.ે

તક્ર્ાતમ્ અધ્ેતાની લાક્ષતણ્તા અને અધ્ાપન ્ોજના
વક્રયાતમક અધયતાઓની લાક્ષવ્કતા જોઈએ તો આ 

વવદ્ાથિથીઓ હાથિ બનાવટનો ્ટૌથિી વધુ ઉપયોગ કરે છ,ે મો્ડલે 
જવેી વસતુઓ બનાવે છ,ે વગ્ષની બરાબર વરચે બે્ટે છ,ે તેઓને 
cut & pasteકાય્ષમાં મજા આવે છ,ે નાટક અને વક્રયામાં વધુ 
ર્ટ લે છ,ે કોઈનું લખા્ ગમતું નથિી પોતાની રીતે લખે છ,ે 
રમત-ગમતમાં વધુ ભાગીદારી નોંધાવે, વગ્ષમાં પોતાને અનુકયૂળ 
હોય એ રીતે બે્ટે છ,ે ઉદાહર્ો વધુ આપે, વાતચીત કરતી 

વખતે પોતાના અનુભવો ્ટાથિે જો્ડ ેછ,ે કોય્ડાઓ ઉકેલવામાં 
એને ખયૂબ મજા આવે છ,ે વગ્ષખં્ડના વવરયવસતુને પોતાની રીતે 
વક્રયા કરી કે વ્્ષન કરીને યાદ રાખવા પ્યા્ટ કરે છ,ે જયૂ થિ 
અને ચચા્ષમાં ભાગીદારી વધારે નોંધાવે,  થિો્ડા ચંચળ વધુ 
જોવા મળે છ.ે

વક્રયાતમક અધયેતા માટ ેઅધયાપન યોજનાનું આયોજન આ 
મુજબ હોઈ િકે. આવા અધયેતા માટ ે  ક્ષેત્ પય્ષટન, નાટક, 
પ્યોગ, દોરવું અને જોવાની પ્વૃવત્, બલેકબો્ડ્ષ એસકટવવટી, 
પ્ોજકેટ, પપેટ-િો, play games, મેદાની અને રમતો, 
ઝી્વટપયૂવ્ષકનું કાય્ષ, રીર્ડગં વવથિ વરકુંગ, ્ટજ્ષનાતમક કાય્ષ cut 
and paste એસકટવવટી હાથિથિી થિતી તમામ વક્રયાઓ, ઉખા્ા, 
કલરરંગ બુક્ટ અને પ્યોગિાળા આધારરત કાય્ષ વધુ ્ટોંપી 
િકાય. 

અધ્્ન શૈલી આધાહરત અધ્ાપની્ ્ોજનાનયું મહત્વ  
વગ્ષખં્ડમાં દૃશય, શ્ાવય અને વક્રયાતમક અધયેતાઓને 

િોધવા માટ ેપ્માવ્ત અધયયન િૈલી ્ટંિોધવનકા (Learning 
Style Inventory)નો ઉપયોગ કરી િકાય. પ્ાથિવમક, 
માધયવમક અને ઉરચતર માધયવમક ક્ષેત્ે અધયયન િૈલી 
આધારરત ઘ્ા ્ટંિોધનો થિયેલાં છ.ે ્ડવેવ્ડ કોલબને 
એસનજવનયરરંગના વવદ્ાથિથીઓ પર અધયયન િૈલી આધારરત 
્ટંિોધનમાં મોટી ્ટફળતા પ્ાતિ થિયેલી છ.ે ઓસટ્વેલયામાં 
અધયયન િૈલી આધારરત સકયૂલ પ્ ચાલે છ,ે જમેાં અધયયન 
િૈલી આધારરત બાળકોની અધયાપન યોજનાનું આયોજન 
થિયેલ છ.ે

વવદ્ાથિથીઓની પોતાની િૈક્ષવ્ક વ્ટવદ્ધ ્ટુધારવા માટ ે
અધયયન િૈલી મહત્વનો ફાળો આપે છ.ે વવદ્ાથિથીઓનો 
આતમવવશ્વા્ટ વવક્ટાવવા અને હકારાતમક અવભગમ 
વવક્ટાવવા અધયયન િૈલી આધારરત અધયાપન અગતયતા 
ધરાવે છ.ે અધયયન િૈલી ્ટમસયાનો ઉકેલ લઈ આવવા, 
વવચારવા અને વયસકતગત કૌિલય િીખવા માટ ેઉપયોગી છ.ે 
આમ વત્ષમાન ્ટમયમાં વિક્ષક પોતે વવદ્ાથિથીની અધયયન િૈલી 
વવિે જા્ે પોતાના વવદ્ાથિથીઓની અધયયન િૈલી ઓળખવામાં 
મદદરૂપ થિાય અને જો િકય હોય તો અધયયન િૈલી આધારરત 
અધયાપન યોજના ગોઠવે અને તે આધારરત અધયાપન કરાવે 
તો વવદ્ાથિથીની િૈક્ષવ્ક વ્ટવદ્ધ આતમવવશ્વા્ટ, અવભગમ અને 
વયવહારકુિળતામાં વધારો થિાય છ.ે આમ અધયયન િૈલી એ 
િીખવાના ઘ્ા પરરબળો પૈકીનું એક અગતયનું પરરબળ છ.ે 
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ભારતીય વિક્ષક પ્વિક્ષક ્ટંસથિાન (ઇસન્ડયન ઇવનસટટ્યૂટ 
ઑફ ટીચર એજયુકેિન – આઈઆઈટીઈ)ના બે રદવ્ટીય યુવા 
મહોત્ટવ – ‘કલાકંુજ 2021’નું ્ટમાપન 10 જાનયુઆરીના 
રોજ ગુજરાતના વરરષ્ઠ હાસય કલાકાર અને વિક્ષક પદ્મશ્ી 
િાહબુદ્ીન રાઠો્ડ તથિા ગુજરાત કાઉસન્ટલ ફોર એજયુકેિનલ 
રર્ટચ્ષ એન્ડ ટ્ઇેવનંગ (જી્ટીઈઆરટી)ના વનયામક ્ડૉ. ટી.એ્ટ 
જોરીની ઉપસસથિવતમાં થિયું. 9 અને 10 જાનયુઆરી દરવમયાન 
યોજાયેલા યુથિ ફેસસટવલ ‘કલાકંુજ 2021’માં  ટીચર યુવનવવ્ટ્ષટી 
્ટાથિે ્ટંલગ્ન વવવવધ વજલ્ા વિક્ષ્ તાલીમ ભવનો ્ટરહત કુલ 
50 વિક્ષક પ્વિક્ષ્ ્ટંસથિાઓના 590 વવદ્ાથિથીઓ 25 જટેલી 
સપધા્ષઓમાં ભાગ લીધો હતો. 

કાય્ષક્રમનો પ્ારંભ 9 જાનયુઆરીના રોજ આઈઆઈટીઈના 
કુલપવતશ્ી ્ડૉ. હર્ષદ પટલેના અધયક્ષ સથિાને યોજાયેલા 
ઉદઘાટન ્ટત્માં જયૂ નાગઢની ભકત કવવ નરવ્ટંહ મહેતા 
યુવનવવ્ટ્ષટીના કુલપવતશ્ી ્ડૉ. ચેતન વત્વેદીના હસતે થિયો હતો, 
ગુજરાતનાં નાટ્જગતનાં વરરષ્ઠ નાટ્કમથી અને રદગદવિ્ષકા 
અરદવત દે્ટાઈએ વિક્ષકોને કલાને એક માધયમ તરીકે વિક્ષ્ 
પ્વક્રયામાં વ્ી લેવાનો પ્ેરક ્ટંદેિ આ્યો હતો. 

કાય્ષક્રમનો પ્ારંભ યુવનવવ્ટ્ષટીની પરંપરા મુજબ યુવનવવ્ટ્ષટી 
ગીતથિી  થિયો. તયારબાદ પ્ા. જુમુશ્ી પાઠકે ‘ગાયે ગ્પવત 
જગવંદના’ પ્ાથિ્ષના રજયૂ  કરી. કાય્ષક્રમના ઓગમેનાઈઝીંગ 

ચેરમેન તરીકે ્ડૉ. રકિોરભાઈ નાયકે ્ટૌને આવકાર આ્યો. 
કલાકંુજના ્ટંયોજક અને યુવનવવ્ટ્ષટીના યુવા કલયા્ 
અવધકારી જતીન ભટે્ પોતાના વકતવય દરમયાન જ્ાવયું હતું 
કે, “મુશકેલ ્ટમય અને ટયૂ કંા ગાળામાં પ્ દવક્ષ્માં દમ્થિી 
ઉત્રમાં પાલનપુર અને પસચિમમાં દ્ારકાથિી પયૂવ્ષમાં ગોધરા 
્ટુધી વવસતરેલી યુવનવવ્ટ્ષટી ્ટંલગ્ન કુલ 60 કૉલેજો પૈકી 50 
કૉલેજોએ ‘કલાકંુજ – 2021’માં ભાગ લીધો.”

કલાના ક્ષેત્ે અનોખું પ્દાન કરનાર અવતવથિ વવિેર શ્ી 
અરદવતબેન દે્ટાઈએ પ્ારંભમાં જ નોંધ લીધી અને જ્ાવયું 
હતું કે, “કોરોનાકાળની વનરાિાથિી કલાકંુજ-૨૦૨૧ રૂપી 
આિા તરફ વિક્ષક પ્વિક્ષ્ ્ડગ માં્ડી રહ્ું છ.ે વિક્ષ્ને કમ્ષ 
અને ધમ્ષ તરીકે જોનાર ્ટંસથિાઓએ વિક્ષ્માં વવવવધ 
કલાઓને આમેજ કરવી અવનવાય્ષ છ.ે ૨૧મી ્ટદી જ્ાનની 
્ટદી છ,ે પ્ કૌિલય અને કલાથિી બાળકના હૃદય અને 
પરરવાર ્ટુધી પહોંચી િકાય છ.ે ્ટાચું વિક્ષ્ વગ્ષમાં માત્ 
વયાખયાન પયૂરતું નહીં, પરંતુ નવ ર્ટથિી ્ટભર નાટ્ કળા પ્ 
વિક્ષ્ને અ્ટરકારક રીતે હૃદય ્ટુધી પહોંચા્ડી િકે છ.ે”

કાય્ષક્રમના ઉદઘાટકશ્ી ્ડૉ.ચેતનભાઈ વત્વેદીએ પોતાના 
વકતવયમાં વર્ષ દરમયાન થિયેલ યુવનવવ્ટ્ષટીના વવવવધ 
ઓફલાઈન કાય્ષક્રમોને વબરદાવી વધુ એક ્ટોપાન ઉમેરવા 
બદલ અવભનંદન પાઠવયા હતા. વિક્ષ્ને વયાખયાવયત કરતા 

રંગ,	ઉમંગ	અને	ઉતસાહના	િરંગો	સારે	
આઈઆઈટરીઈના	યુર	ફેસસટવલ	–	કલાકુંજ	2021નું	સમાપન

50 ્ૉલેજોના 590થી વધયુ તવદ્ાથથીઓએ 25 સપધા્ષઓમાં ભાગ લઈ પોતાની ્લા-પ્તતભાની અતભવ્સકત ્રી
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કહ્ું કે, “મન,બુવદ્ધ અને િરીરનો વવકા્ટ કરે તે ્ટાચું વિક્ષ્. 
અને આ દૃસષ્ટએ રમત-ગમત અને ્ટાંસકૃવતક બાબતો મહત્વની 
બને છ.ે યુવક મહોત્ટવના માધયમથિી યુવાઓમાં ટીમવક્ષ, 
કલાઓનો વવકા્ટ થિાય છ.ે” ્ડૉ. વત્વેદીએ પોતાની આગવી 
િૈલીમાં ‘નાટ્ પંચમ વેદમ’ અને ‘LITRETURE IS MIRROR 
OF SOCIETY’ ની નોંધ લઈ વિક્ષ્માં કલાની આવશયકતા 
પર ભાર આ્યો હતો.

ઉદઘાટન કાય્ષક્રમમાં કુલપવતશ્ીનું ઉદબોધન ઉત્ટાહપ્ેરક 
રહ્ું. ્ડૉ. હર્ષદ પટલેે ટીચર યુવનવવ્ટ્ષટીના તત્વ અને વયવહારને 
રદિા આપનાર સવ. શ્ી રકરીટ જોિીને યાદ કયા્ષ હતા. તેમનું 
વવધાન–‘વિક્ષ્નું માધયમ કળા હોવું જોઈએ’ એ બાબત ્ટૌની 
્ટામે રજયૂ  કરી જ્ાવયું હતું કે, “્ટંસથિાની ભયૂવમકા ‘નચ્ષરીંગ 
ઓફ જનરેિન’ની હોવી જોઈએ. જ ેકાય્ષ યુવનવવ્ટ્ષટી કરે છ.ે 
કપરા ્ટમયમાં કૉલેજ નરહ ગયા હોય પ્ યુવક મહોત્ટવમા 
ઉત્ટાહથિી મોટી ્ટંખયામાં ભાગ લે એ મોટી વાત ગ્ાય. 
વિક્ષ્માં ્ટહભયા્ટ પ્વૃવત્ઓ થિકી કલાકંુજને વધુ એક્ટપોઝર 
મળિે. અને તે રીતે ભાવવ વિક્ષકોમાં ગવતની ્ટાથિે હકારાતમક 
ઊજા્ષનું વનમા્ષ્ થિિે, જનેાથિી કોરોનાથિી પ્ ગંભીર બાબતોનો 
પ્ડકાર ઝીલી ્ટમાજને ઉન્નત બનાવી િકાિે.”

કલાકંુજ-2021ના પ્થિમ રદવ્ટે તા. 9 જાનયુઆરીના રોજ 
તમામ સપધા્ષઓનું આયોજન ઝયૂમ, સટ્ીમયા્ડ્ષ જવેા ઓનલાઇન 
વમરટગં ્લેટફોમ્ટ્ષના માધયમથિી થિયું હતું. જમેાં ્ટંગીતની 
વવવવધ સપધા્ષઓ જવેી કે, હળવું કંઠ્ય ્ટંગીત, પાચિાતય કંઠ્ય 
્ટંગીત, િાસ્તીય વાદ્ વાદન, પાચિાતય વાદ્ વાદન, િાસ્તીય 
કંઠ્ય ્ટંગીત ઉપરાંત અવભવયસકતની સપધા્ષ જવેી કે વમવમક્રીનું 
આયોજન થિયું. વકૃતવકળા અને ્ટામાનય જ્ાનને આવરી લેતી 
સપધા્ષઓ જવેી કે સકવઝ (પ્શ્ોત્રી), િીઘ્ર વકૃતવ, તથિા ચચા્ષ, 
વચત્કળાની સપધા્ષઓ જવેી કે, િીઘ્ર વચત્કળા, સપોટ ફોટોગ્રાફી, 
કોલાજ, કાટયૂ ્ષવનંગ, મહેંદી, ઇનસટોલેિન, રંગોળી, પોસટર મેરકંગ, 
તથિા કલે મો્ડવેલંગનું આયોજન થિયું.

કલાકંુજના બીજા રદવ્ટ તા.10 જાનયુઆરી,2021 ના રોજ 
ઓફલાઇન મો્ડમાં પ્તયક્ષ સપધા્ષઓનું આયોજન થિયું હતું. 
આથિી વવવવધ ્ટંસથિાઓના પ્વતભાગીઓના આગમનથિી 
આઈઆઈટીઈનું પ્ાંગ્ મહામારીના લાંબા ્ટમયગાળા બાદ 
ફરી એક વખત જીવંત અને વવદ્ાથિથીઓના કલિોરથિી ગયૂંજી 
ઉઠ્યું હતું. યુવા સપધ્ષકોની ઉપસસથિવત અને તેમનામાં સપધા્ષની 
્ટાથિે ્ટાથિે ખેલરદલીના ભાવને કાર્ે યુવનવવ્ટ્ષટીના ્ટમગ્ર 
્ટંકુલમાં અનોખી ઊજા્ષનો ્ટંચાર અનુભવાયો હતો. બીજા 
રદવ્ટના કાય્ષક્રમમાં ્ટવારે આઈઆઈટીઈના અધયાપક શ્ી 
્ટચીન ઉંદ્રે દ્ારા આધયાસતમક ્ટંધાન કરાવતી પ્ાથિ્ષના રજયૂ  થિઈ 
અને કુલપવતશ્ી અને ઓગમેનાઈઝીંગ ચેરમેનશ્ીની હાજરીમાં 
ઓફલાઈન સપધા્ષઓનો િુભારંભ થિયો.

ઓગમેનાઈવઝંગ ચેરમેન ્ડૉ. રકિોરભાઈ નાયકે કાય્ષક્રમ વવિે 
પોતાની આગવી િૈલીમાં અનુભવ વ્્ષવતા કહ્ું કે બે રદવ્ટનો 
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રંગોત્ટવ ઊંધાં પ્વાહે પ્ પાર પ્ડયો તેનો રાજીપો છ.ે આ 
આખી પ્વૃવત્ માટ ેમાનનીય કુલપવતશ્ીના એકાદ મરહના પયૂવમે 
થિયેલ ઈિારો, ટીમની પ્વતબદ્ધતા અને કયૂનેહપયૂવ્ષકના 
આયોજનથિી વનષપન્ન એટલે કલાકંુજ-૨૦૨૧. કલાકંુજમા 
રજયૂ  થિતી કલાઓ એ વિક્ષ્નું આધારભયૂત પ્ા્તતવ છ.ે   

પ્ારંભમાં એકાંકી નાટકની સપધા્ષ થિઇ જમેાં ‘પુરુર’, ‘ઘર 
ઘરની કહા્ી’, ‘્ટમજ્’ તથિા ‘્ડરનો વાઘ’ જવેી અથિ્ષ્ટભર 
કૃવતઓએ ્ટૌના મનને છલકાવી દીધા. વન્ા્ષયકોએ પુરુરની 
્ટમસયાઓ આલેખતા નાટકોના નવા પ્વાહની નોંધ લીધી 
હતી. કેટલાંક ્ટયૂચનોમાં કથિાવસતુને અનુરૂપ ્ટજ્જતા ્ટાથિે 
રજયૂ આત કરવાની ટકોર પ્ કરી હતી. ્ટમગ્રત: ્ટારા 
વવરયો ્ટાથિે નાટકો રજયૂ  થિયાં.

બીજા તબક્કમાં ્ટમયૂહગાન સપધા્ષમાં ક્્ષમધુર 
લોકગીતોની િાસ્તીય રીતે તાલબદ્ધ રજયૂ આત થિઈ.

સપધા્ષઓના અંવતમ ચર્માં રા્ટ-ગરબા થિયા આ 
સપધા્ષમાં વવવવધ ્ટંસથિાઓ દ્ારા ખયૂબ તૈયારી ્ટાથિે રજયૂ આત 
થિઈ. યુવા કલાકારોના થિનગનાટ અને તરવરાટ ઊ્ડીને આંખે 
વળગે તેવો હતો. જમે-જમે કૃવતઓ રજયૂ  થિતી ગઈ તેમ તેમ 
યુવાઓ પ્ ્ટાથિે તાલબદ્ધ થિઈ ગરબે ઘયૂમતા જ્ાયા હતા. 
આ સપધા્ષના વન્ા્ષયકોએ નૃતય, ્ટંગીત અને તાલ ત્્ેય 
બાબતના ્ટમનવય દ્ારા તૈયારી કરી નૃતયની મયૂળભયૂતતા 
જાળવવા અનુરોધ કયયો હતો.

કલાકંુજ-૨૦૨૧નો ્ટમાપન ્ટમારોહ પદ્મશ્ી િાહબુદ્ીન 
રાઠો્ડની ઉપસસથિવતમાં યોજાયો. ્ટમાપન ્ટત્નું આગવી 
િૈલીમાં ્ટંચાલન કરતા આઈઆઈટીઈના અધયાપક ્ડૉ. 
મેહુલભાઈ દવેએ પ્ાથિ્ષના ્ટાથિે કાય્ષક્રમનો પ્ારંભ કરાવયો.

કલાકંુજ 2021ની આયોજન ્ટવમવતના અધયક્ષ અને 
વબવલમોરા ખાતે આવેલા શ્ીરંગ વિક્ષ્ મહાવવદ્ાલયના 
આચાય્ષ રકિોરભાઈ નાયકે ્ટમાપન ્ટમારોહમાં જ્ાવયું 
હતું કે, “કોરોના મહામારીની વત્ષમાન પરરસસથિવતને ધયાનમાં 
રાખીને જ ેરીતે આ ્ટમગ્ર યુથિ ફેસસટવલનું આયોજન થિયું છ,ે 
તે દિા્ષવે છ ેકે દૃઢ ઇરછાિસકત કપરી પરરસસથિવતને પ્ડકારી 
િકે છ.ે આ પ્કારના મહોત્ટવ દિા્ષવે છ ેકે સપધા્ષના અંવતમ 
પરર્ામ કરતાં તયાં ્ટુધી પહોંચવાની પ્વક્રયા વધુ આનંદદાયક 
હોય છ.ે”

આઈઆઈટીઈના કુલપવતશ્ી ્ડૉ. હર્ષદ પટલેે કલાકંુજ 
2021ના આયોજન વવિે જ્ાવયું, “આ ્ટમગ્ર ફેસસટવલ 
ઓનલાઇન અને ઓફલાઇન એમ બન્ને પ્કારે બલેન્ડ્ેડ મો્ડમાં 
યોજવામાં આવયો છ.ે રાષ્્ટીય વિક્ષ્ નીવત 2020માં પ્ 
વિક્ષ્માં કલાનો ઉપયોગ કરવા પર ભાર મયૂકવામાં આવયો 
છ.ે આ ફેસસટવલમાં ભાગ લેનારા વવદ્ાથિથીઓ મયૂળ તો 
તાલીમાથિથી વિક્ષકો છ,ે જ ે એક વિક્ષક તરીકે ્ટમાજની 
પેઢીઓને ઘ્ડવાના છ.ે હવે જયારે માત્ વવરય િીખવતા 
વિક્ષકોને બદલે િીખવું કેવી રીતે તે િીખવતા વિક્ષકોની 
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જરૂર પ્ડવાની છ,ે તયારે કલાના માધયમથિી વિક્ષ્ આપવાની 
પ્વક્રયાથિી વવદ્ાથિથીઓમાં ્ટજ્ષનાતમકતા, ્ટંસકાર અને જીવન 
મયૂલયોનું વ્ટંચન તથિા વવરય જ્ાન આપવા ઉપરાંત વયસકતતવ 
ઘ્ડતર થિઈ િકે છ ેતે અને તાલીમાથિથી વિક્ષકોની વયસકતગત 
પ્વતભા યોગય રીતે અવભવયકત થિાય તે હેતુથિી આ ફેસસટવલનું 
આયોજન થિયું.”

પદ્મશ્ી િાહબુદ્ીન રાઠો્ડ ે તેમની રમયૂજભરેલી પરંતુ 
માવમ્ષક વાતોથિી વિક્ષક બનવા જઈ રહેલા તાલીમાથિથી 
વવદ્ાથિથીઓને ્ટંદેિ આ્યો કે વિક્ષકે કયારેય િીખવાનું છો્ડવું 
જોઈએ નહીં. એટલું જ નહીં, વિક્ષકે ગુ્વાન, ચારરત્યવાન 
હોવાની ્ટાથિે ્ટાથિે રમયૂજવૃવત્ પ્ કેળવવી જોઈએ, જથેિી 
વવદ્ાથિથીઓને તે ્ટહજતાથિી હળવી િૈલીમાં અઘરા વવરયો 
પ્ િીખવી િકે.

વાતોના પ્વાહને આગળ વધારતા વિક્ષ્કેનદ્રી રોચક વાત 
રજયૂ  કરી હતી. જમેાં વિક્ષક કેવો હોવો જોઈએ? તેવો પ્શ્ 

ઉઠાવી વિક્ષક તજજ્ હોવો જોઈએ પ્ એથિી વવિેર તો 
વિક્ષક ચારરત્યિીલ હોવો જોઈએ એમ કહ્ું હતું. આગળ 
ઉમેરતા જ્ાવયું કે વિક્ષક રમયૂજી પ્ હોવો જોઈએ. વિક્ષ્ 
એટલે િું? બાળકને ચાહવું તે. બાળકને ્ટમજાવવા કરતાં 
બાળકને ્ટમજવું એ વિક્ષ્નું હાદ્ષ છ.ે વિક્ષકતવ વવિે વાત 
કરતા જ્ાવયું કે વિક્ષકતવ તયારે જ ટકે જયારે વવરયને બદલે 
બાળકને ભ્ાવવાનું િરૂ થિાય. આ બાબતે લં્ડનની િાળાનો 
એક રકસ્ટો ્ટૌને ્ટંભળાવયો હતો. અને વિક્ષક ટાય્ડ્ષ નથિી 
થિતો તેનું રહસય આજ છ.ે તેમ્ે ભયૂતપયૂવ્ષ રાષ્્ટપવત 
રાધાકૃષ્નની ત્્ વાત રજયૂ  કરી અને ત્્ પ્કારના વિક્ષકો 
વવિે જ્ાવયું. એક તો વિક્ષક ભ્ાવે અને વવદ્ાથિથીઓ ભ્ે, 
બીજા વિક્ષક જાતે ભ્ે, ત્ીજા વિક્ષકો ્ટંિોધનો કરે. યુવાઓને 
‘િરીર માધયમ ખલુ ્ટાધનમ’ કહી જાતને પ્ેમ કરવાની ટકોર 
કરી હતી. પોતાના જીવનમાં લીધેલી વવદ્ાનો અથિ્ષ ્ટમજાવતાં 
કહ્ું હતું કે ્ટાચી વવદ્ા એ છ ેજ ેમુસકત અપાવે. 
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આપ્ે ્ટૌ એમ માનીએ છીએ કે ભારા બોલતાં આવ્ડ ે
એટલે ભારા આવ્ડી ગઈ ને તેના પર પ્ભુતવ આવી ગયું. પ્ 
આ કેટલે અંિે ્ટાથિ્ષક થિાય તે તો આપ્ને કોઈ પ્ એક 
વવરય પર 200, ૨૫૦ કે ૩૦૦ િબદોમાં કંઈક લખવાનું 
કહેવામાં આવે તયારે અનુભવાય ! અને પછી વિક્ષક તેને જુએ 
પછી... લખવું એ કૌિલય તો છ ેજ પ્ ્ટાથિે ્ટાથિે કળા પ્ 
છ.ે કૌિલય અને કળાને  જમે પાકા ઘ્ડ ેકાંઠા ન ચ્ડ ેતેમ ન 
કેળવી િકાય. આ હેતુએ ગુજરાતી ભારાનું એક પેપર વિક્ષક 
પ્વિક્ષ્ વવદ્ાથિથીઓના અભયા્ટક્રમમાં છ.ે 

આ અભયા્ટક્રમના મુદ્ાને ધયાનમાં રાખી તારીખ ૧૧,  
૧૨ અને ૧૩મી જાનયુઆરીના રોજ IITEના ્ટેનટર ઓફ 
એજયુકેિન દ્ારા ભારા કાય્ષિાળાનું આયોજન કરવામાં 
આવયું હતું. આ વયાખયાન શ્ે્ીનું કાવય ્ટમીક્ષા વવિેનું ્ડો. 
યોગેનદ્ર વયા્ટનું  વયાખયાન અહીં મયૂકીએ છીએ. આ પાછળનો 
એક આિય કાવયને કેવી રીતે ્ટમજવું અને તેમાંથિી કેવાં  
પ્શ્ો પયૂછવા? તે છ.ે બીજા િબદોમાં કહીએ તો તેની ્ટમીક્ષા 
કેવી રીતે કરવી તે છ.ે ્ટમીક્ષા એટલે િું? ્ટમ એટલે ્ટરખો, 
અને ઈક્ષા એ ્ટંસકૃત ધાતુ છ.ે ઈક્ષ એટલે જોવું. અને તેને આ 
પ્તયે લાગયો છ.ે જમે પરીક્ષામાં લાગયો છ-ે પરર + ઈક્ષ + આ. 
એવી જ રીતે  ્ટમ + ઈક્ષ + આ. ગુજરાતીમાં ્ટમીક્ષા એટલે 
્ટરખું જોવું. હવે, ્ટરખું જોવું એટલે િું? અથિવા ્ટરખું 
જોવાપણં એટલે િું? તો 

-   એનો અનુભવ ્ટરખી રીતે કરવો
-   એને ્ટરખી રીતે મા્ી િકાય
-   એનો ્ટરખી રીતે આસવાદ લઈ િકાય 
-   તેને ્ટરખી રીતે ્ટમજી અને ગળે ઉતરે તેવી રીતે 

આપ્ા જીવનમાં વ્ી િકાય

તો આ થિયું ્ટરખું જોવું. 
્ટંસકૃતમાં ચવ્ષ્ા િબદ છ.ે ચવ્ષ્ા એટલે ચાવવું. વારંવારની 

ચવ્ષ્ાથિી એટલે કે વારંવાર તેના વવિે વવચાર કરવાથિી એ 
વસતુ આપ્ી ્ટામે ધીરે ધીરે ઊઘ્ડ ેછ ેઅને પછી જમે જમે 
એ ઊઘ્ડતી જાય છ,ે તેમ તેમ એ આપ્ને વધારે ્ટમજાય છ ે
અને એનો આપ્ને વધારે આનંદ આવે છ.ે  એમાંથિી આપ્ને 
કિું િીખવાનું પ્ મળે છ,ે માત્ આનંદ આવવા પયૂરતું નથિી! 

એટલે જ ે્ટમીક્ષા છ ેએ માત્ ઉપરછલ્ું અવલોકન અથિવા 
ઉપરછલ્ું જોવું એમ નથિી. પ્ ઊં્ડા અથિમે, તલસપિથી રીતે, 
જરા ઝી્વટથિી જોવું તપા્ટવું. અને તેના જ ેઘટક તત્વો છ ેતે 
ભેગા થિઈને પદ્ હોય તો તે કવવતા કઈ રીતે બને? અને ગદ્ 
હોય તો વાતા્ષ કે નાટક કે નવલકથિા કે કોઈપ્ સવરૂપ કઈ 
રીતે બને? એ ્ટમજવા માટ ેમથિવું. આ મથિામ્ છ.ે આપ્ને 
કોઈને, કોઈ પ્ ્ટારહતય કૃવત વવિે પયૂરેપયૂરી ્ટમજ્ આવે 
એ િકય નથિી. ્ટારહતયકારે પોતે પ્ ્ટારહતય કૃવત રચી 
લીધા પછી એને વવિે પયૂરેપયૂરંુ પોતે િું કહ્ું છ?ે એ વવિે તે 
આપ્ને ્ટમજાવી િકે નહીં કાર્ કે એ એક જુદી જ પળ 
હોય છ ે અને પછી ્ટમજયૂ તીની પળ જુદી હોય છ.ે આ 
રહસયપયૂ્્ષ પળમાં બધા ઘટક તત્વો ભેગા કઈ રીતે થિયાં? એ 
તપા્ટવાનો વવરય છ.ે તપા્ટ કરીએ છીએ પ્ થિો્ુડ ં કંઈક 
બાકી રહી જાય છ.ે આ ્ટંદભમે ્ટમીક્ષા એટલે બને એટલું 
ઝી્વટથિી, ચીવટથિી પદ્ને જોવું અને તપા્ટવું. 

હવે આપ્ે એક પદ્ની કૃવતને ્ટમજવાની કોવિિ કરીિું. 
કાર્ કે આ મથિામ્ આપ્ને કયાં ્ટુધી લઇ જાય છ?ે પદ્ 
હોય કે ગદ્ હોય તેના મુખય ઘટક તત્વો કયાં કયાં છ?ે મુખય 
ઘટક તત્વો છ ે- એની ભારા. અને એ ભારામાં વળી પાછા 
અનેક ઘટક તત્વો હોય. (એના ધવવનઓ હોય, િબદો હોય, 

	કાવયનરી	સમરીક્ા:	જાણો	માણો	અને	આસવાદ	કરાવો
IITEના સેનટર ઓફ એજ્યુ્ેશન દ્ારા તા. 11, 12 અને 13 જાન્યુઆરીના રોજ આ્ોજીત 

ભારા ્ા્્ષશાળામાં ડૉ. ્ોગેનદ્ર વ્ાસની મનની્ વાત...
ડૉ.	અચ્થના	પટેલ	

આવ્ટ. પ્ોફે્ટર, આઈઆઈટીઈ
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પંસકતમાં આ ભકત કવવવયત્ીએ આપ્ને કહી દીધું કે હરર 
કતા્ષ છ,ે આપ્ે કોઈ કતા્ષ નથિી.

બીજો પ્શ્ એ મારા ્ટપનામાં આવયા હરર એમ હરર કેમ 
કહ્ું ? મારા ્ટપનામાં આવયા’તા શયામ અથિવા મારા ્ટપનામાં 
આવયા’તા કહાન એમ કેમ ન કહંુ્? (વવદ્ાથિથીઓને વવચારતાં 
કરવાં એક અગતયનું કામ છ.ે) એ વવચાર પ્વક્રયામાંથિી જ, એ 
વવચાર વલો્માંથિી જ આ આસવાદનું નવનીત નીપજતું હોય 
છ ેએટલે વવચાર પ્વક્રયા કઈ રીતે કરાય? કેવાં કેવાં ્ટવાલો 
પયૂછીને કરાય? કવવ પા્ટે કેટલાં વવકલપો હોવા છતાં આ 
વવકલપ િા માટ ે પ્ટંદ કયયો? અને આપ્ાં પહેલા ્ટંસકૃત 
આલંકારરક અવભનવગુતિે કહ્ું હતું તેમ કવવએ પ્ટંદ કરેલા 
વવકલપનો કોઈ પયા્ષય હોતો નથિી.  એટલે હરરને બદલે શયામ 
કે કૃષ્ એ પયા્ષય નથિી. હરર જ પયા્ષય છ ેએ વ્ટવાય બીજુ ં
વાપરી િકાય જ નહીં. અહીંયા હરર જ કેમ? જો શયામ કહ્ું 
હોત કે કહાન કહ્ું હોત તો ્ટંદભ્ષ ચોખખો થિઈ જાત  કે આ 
તો વૃંદાવન કે ગોકુવળયાના શયામ કે કહાન છ ેપ્ આ તો 
માત્ કહ્ું કે મારા ્ટપનામાં આવયા હરર... હરરના તો અનેક 
અથિ્ષ છ.ે હરર તારા નામ છ ેહજાર... કૃષ્ પ્ એક નામ છ,ે 
શયામ પ્ એક નામ છ.ે મયૂળ તો વવષણનું નામ છ ેહરર. અને 
વવષણના જટેલા અવતાર થિયા એ બધા હરર  હરર હરર એટલે 
આ હરર કૃષ્ છ ેકે શયામ જ છ ેએવી આપ્ે કલપના કરી 
- પેલી દ્ારરકાને કાર્ે, કાર્કે પાછળની લીટીમાં આવે છ ે
કે ્ટામે મરકત મરકત ઊભાં મારા મનની દ્ારરકાના ્ટુબા.

હવે પ્શ્ કરો મારા ્ટપનામાં આવયા હરર પછી હરરએ િું 
કયુું? તો હરરએ મને બોલાવી,  ઝુલાવી, વહાલી કરી. પ્શ્ 

અથિ્ષ હોય, એની વાકયરચના હોય, એનું અર્ટપર્ટ એકબીજા 
્ટાથિે ગોઠવાવું હોય...) આ બધા ઘટક તત્વો ભેગા થિઈને 
આપ્ને કેટલાક ્ટાંસકૃવતક ઘટક તત્વો તરફ લઈ જાય છ.ે 
આપ્ે જ ેઅનુભવયા છ,ે એવા ઘટક તત્વો તરફ દોરી જાય 
છ.ે એ ્ટાંસકૃવતક ઘટક તત્વો આપ્ને આપ્ા જયૂ ના 
અનુભવોનું સમર્ કરાવે છ.ે એ અનુભવો બધા ભેગા થિઈને 
આપ્ામાં એક નવો અનુભવ જગા્ડ ેછ ેઅને એ અનુભવ 
આસવાદ રૂપે આપ્ામાં રહી જાય છ.ે આ પ્વક્રયા કઈ રીતે 
ચાલે છ?ે ઉપરછલ્ી રીતે પ્ ચાલે અને તયારે આપ્ે 
અંદાજ ેકેટલા અવભપ્ાયો એ કૃવત વવિે આપી દઈએ છીએ? 
અને જરાક ઊં્ડા્માં જઈએ, બારીકાઈથિી જોઈએ તયારે 
આપ્ને નવું િું છ ેતે ્ટયૂઝે છ.ે 

મારા ્ટપના માં આવયા હરી
મને બોલાવી, ઝુલાવી, વહાલી કરી,
્ટામે મરકત મરકત ઊભા
મારા મનની દ્ારરકાના ્ટુબા,
આંધ્ મેલયા’તા કરવા કં્ટાર
એમાં ઓરી દીધો મેં ્ટં્ટાર
હરી બોલયા : અરે બહાવરી …!

– રમેિ પારેખ
ઉદાહર્ તરીકે ‘મારા ્ટપનામાં આવયા હરર’ રમેિભાઈનું 

કાવય લઈએ. કવવતા કઈ રીતે બની? તે ્ટમજવા માટ ેઆપ્ે 
વવદ્ાથિથીઓને થિો્ડા પ્શ્ો આપવા જોઈએ. આપ્ે કહીએ 
છીએ મને ્ટપનું આવયું અને મને ્ટપનામાં આવયા હરર 
અથિવા મને ્ટપનામાં ટબેલ આવયું, મને ્ટપનામાં કમ્યુટર 
આવયું, મને ્ટપનું આવયું એમ મને છીંક આવી, મને બગા્ટું 
આવયું. એમ મને ્ટપનું આવયું.  વવદ્ાથિથીઓ નવમા ધોર્ 
્ટુધીમાં વક્રયા અને પ્વક્રયા વરચેનો ભેદ ્ટમજી ગયાં હોય છ ે
અથિવા વિક્ષક ્ટમજાવી કે તમે જા્ો છો કે જ ેકુદરતી રીતે 
બને છ,ે જનેા પર આપણં વનયંત્્ નથિી એ બધી પ્વક્રયાઓ 
છ.ે જ ેઇરાદાપયૂવ્ષક થિાય, જનેા ઉપર આપણં વનયંત્્ છ ેતે 
બધી વક્રયાઓ છ.ે એ પ્વક્રયા છ ેકાર્ કે કુદરતી છ ેએના પર 
આપણં વનયંત્્ નથિી એટલે આપ્ે કહીએ છીએ કે મને 
્ટપનું આવયું અને મને ્ટપનામાં હરર આવયા. પ્ આ કવવયત્ી 
અથિવા ભકતકવવ એમ કહે છ ેકે  મારા ્ટપનામાં આવયા હરર. 
િા માટ?ે જરાક વવચાર કરી રાખજો. મને ્ટપનામાં આવયા 
હરર અને મારા ્ટપનામાં આવયા હરર રે. આ બે વરચે મુખય 
ભેદ છ ેકે મને ્ટપનામાં આવયા હરર તયારે હરર ને પ્ ખબર 
નહોતી કે હંુ આ ભકતોના ્ટપનામાં જાઉં છુ ં પ્ મારા 
્ટપનામાં આવયા હરર તયારે હરરને ખબર છ ેખરી, ઈરાદાપયૂવ્ષક, 
જા્ીજોઈને, ્ટમજી વવચારીને મારા ્ટપનામાં આવયા છ.ે  
અહીંયા આવવું વક્રયા બને છ.ે મને ્ટપનામાં આવયા. અહીં 
આવવું વક્રયા બને છ.ે મારા ્ટપનામાં આવયા હરર તયાં હરર 
કતા્ષ છ.ે આવવું તેની વક્રયા હરર કરે છ.ે એટલે પહેલી જ 
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કરો ભેટવું અને વહાલી કરવી એ બે માં િું તફાવત છ?ે 
વવદ્ાથિથીઓને ખબર હોય કે ભેટવું ્ટરખે્ટરખામાં હોય અને 
વહાલી કરવી આપ્ે નાના બાળકને વહાલી કરીએ છીએ,  
બોલાવીએ છીએ, પછી ઊંચકી લઇને ઝુલાવીએ છીએ અને 
પછી વહાલી કરીએ છીએ. એટલે અહીંયા હરરનો વાત્ટલય 
ભાવ છ,ે  આ ભકત માટ.ે એટલે એ્ે કેટલા બધા વખતથિી 
હરરના આગમનને જ ઝંખયું છ ે અને એટલે એને બોલાવી 
હરરએ. તે ્ટતત બોલાવતી હતી, હરર આવોને,  હરર આવોને 
અને હવે? હરર કહે છ,ે ચાલ, હંુ તને બોલાવું. એટલે બોલાવી... 
અને પછી અતયાર ્ટુધી એને જ ે ઝંખના કરી છ,ે જ ે
વયાકુળતાથિી તેના પુરસકારરૂપે ઝુલાવી અને વહાલી કરી. 
ભેટ્ા નથિી, આવલંગન નથિી આ્યું, વહાલી કરી છ.ે જુઓ શ્ી 
હરરનું વાત્ટલય જુઓ. અને પછી ‘મરકત મરકત ઊભા મારી 
મનની દ્ારરકાના ્ટયૂબા’ રાજા િબદ નથિી વાપયયો! ્ટુબા િબદ 
કેમ વાપયયો હિે?  પ્શ્ કરો ્ટુબો કોને કહેવાય? એ રાજા 
નથિી, માવલક નથિી, આ ભકત કવવયવત્ને ખબર છ,ે કે આ મન 
તો એનું પોતાનું છ ેપ્ એ્ે આ મનનો બધો વહીવટ હરરને 
્ટોંપી દીધો છ.ે એટલે હરરને  હાકેમ બનાવી દીધા છ.ે ્ટુબા 
- એના મનની દ્ારરકાના ્ટુબા, ગોકુળ - વૃંદાવનના નરહ પ્ 
દ્ારરકાના! દ્ારરકા બહુ અગતયની વસતુ છ ેકનકકોટ ચળકાટ 
કરે, મોહમયી મુંબઈ કરતાં પ્ વધુ મોહમયી છ ે- દ્ારકા! 
્ટુદામાચરરતમાં મોહમયી દ્ારરકાનું અદભયૂત વ્્ષન કરેલું છ.ે 
મોહ અને માયાથિી ગ્રવ્ટત છ ે દ્ારરકા! અને એ મનની 
દ્ારરકાનો બધો વહીવટ હરરને ્ટોંપી દીધો છ,ે કે આ મન 
તમને ્ટોં્યું. આ મન તમારે િર્. તમે આપેલું છ ેમન, પ્ 
એ મન તમને પાછુ ંઆપું છુ.ં તમે એમાં જ ેવવચાર લાવવો હોય 
તે લાવજો, એ ્ટંકલપ-વવકલપ જ ેલાવવાં હોય તે કરજો. હંુ તો 
મા્્ટ પામર માત્. 

એ્ે આંધ્ મેલયા’તા કરવા કં્ટાર, એમાં ઓરી દીધો મેં 
્ટં્ટાર... એ્ે કં્ટાર મયૂકી દીધો હતો કાર્કે એને ખબર 
હતી મારી ઝંખના - તને મેં ઝંખી છ ે્ટહારાની તર્ટથિી - 
એટલે એને ખબર હતી કે હરર ને આવયા વગર છયૂ ટકો નથિી, 
આવિે, જરૂર આવિે એટલે એ્ે આંધ્ મયૂકી રાખયા છ,ે 
કં્ટાર કરવા માટ!ે  ્ટતત... ્ટતત... જયારથિી એ્ે એનાં 
મનનાં ્ટુબા તરીકે હરરને વનમ્યૂક આપી દીધી તયારથિી! 
જયારથિી એ્ે હરરને બોલવાના િરૂ કયા્ષ તયારથિી, આંધ્ 
મયૂકી રાખયા, ્ટતત ઉકળ્ા કરે છ,ે કેટલું બધું ઉકળ્ુ હિે? 
હરર આવે એના જવેી બીજી મંગલ, િુભ ઘ્ડી બીજી કઈ 
હોય! આવો ્ટારો મંગલ પ્્ટંગ હોય, આવી ્ટારી િુભ ઘ્ડી  
હોય તો કં્ટાર વ્ટવાય બીજુ ંિું કરી િકાય?  એટલે કં્ટાર 
કરવા માટનેી તૈયારી પયૂરી કરી રાખેલી પ્? પ્ હરર આવયા  
ને મેં ઓરી દીધો એમાં ્ટં્ટાર! જુઓ આ એની વયાકુળતા 
જુઓ... એનું બાહવરાપણં જુઓ! બધુ અવળ-્ટવળ થિઈ ગયું. 
કં્ટાર કરવા માટ ેઆ પહેલા આંધ્ મયૂકી રાખયા હતા. એમાં 
્ટં્ટાર ઓરી દીધો! પ્શ્ કરો (ઉકળતા) આંધ્માં ્ટં્ટાર 

ઓરી દે તો ્ટં્ટાર િું થિાય? ્ટં્ટાર પાકો થિઈ જાય! ્ટં્ટાર 
રંધાઈ જાય બરાબરનો! પકાવું અને રંધાવું આ બંને વરચે મોટો 
તફાવત છ.ે પકવવું િાસ્ત છ,ે જયારે રાંધવું કળા છ.ે અને એનો 
્ટં્ટાર રંધાઈ ગયો. 

ઈશ્વરની કૃપા થિઈ એટલે રંધાય તયારે વધારે સવારદષ્ટ બને. 
ર્ટોઈયો ર્ટોઈ પકવેમાં ર્ટોઈ રાંધે. ર્ટોઈયા એ જ નાંખેલી 
બધી વસતુમાં નાખી પ્ ર્ટોઈયો એક વસતુ ન નાખે પ્ માં 
નાખે અને એ છ ેવહાલ, લગાવ. અને એટલે જ તે રંધાય. અને 
એ આ્ે નાખી દીધું એટલે એનો ્ટં્ટાર રંધાઈ ગયો અને 
્ટં્ટાર જવેો રંધાઈ  ગયો એટલે હરર બોલયા, અરી બહાવરી, 
(મીરાંને તો લોકોએ કરી હતી બહાવરી) તયારે અહીં તો હરર 
એ જ કહ્ું, અરી બહાવરી! તો હરર કયાં છ?ે હરર આપ્ી 
શ્દ્ધામાં છ,ે ઝંખનામાં છ.ે આપ્ી શ્દ્ધા ક્ક્માં વયાપેલ 
ઈશ્વરમાં ઈશ્વરને કયાં કયાં જુએ છ?ે એક કવવએ કહ્ું છ,ે ‘ 
હરર તને િું સમરીએ, શ્વા્ટે શ્વા્ટે તું વ્ટે છ,ે પછી િોધ કયાં 
કરીએ?’ હરર તમે જયાં છો તયાં છ.ે 

આ િબદોમાં છ,ે તમે ્ટાંભળો છો એમાં છ,ે  તમે જુઓ છો 
એમાં છ,ે બધે જ છ,ે આખા જગતમાં છ.ે વવજ્ાનીઓએ 
અણમાં ગો્ડપારટ્ષકલ જોયો.  જાપાનમાં રહરોિીમા અને 
નાગા્ટાકી પર અણંહુમલો કરવાવાળાને ્ટહસ્ત ્ટયૂય્ષ ઉગતા 
હોય તેવું દેખાયંુ તયારે યાદ આવયું... અરે, ઈશ્વર વવશ્વરૂપ 
દિ્ષન ધાર્ કરીને હરર વબરાજ ેછ.ે 

આ વાત કવવતામાં કહી છ.ે એની વયાપક ્ટમીક્ષા કરીએ 
તો આપ્ને ્ટમજાય કે રમેિભાઈએ મીરાંની કક્ષાએ જઈને 
લખયું. આપ્ે જા્ીએ છીએ કે દરેક પુરુરની અંદર એક સ્તી 
બેઠલેી છ ેઅને ભસકતની વાત આવે, વાત્ટલયની વાત આવે, 
તયારે પુરુરની અંદર બેઠલેી સ્તી જાગ્રત થિાય છ.ે વેર લેવાની 
વાત આવે જયારે ક્રોધ આવે તયારે સ્તીઓની અંદર બેઠલેો 
પુરુર જાગ્રત થિાય છ.ે આ કવવ, ભકતકવવ, ભકતકવવયવત્ની 
હરર િોધ ચલાવે છ ેઅને પછી ્ટપનું ... ખરેખર તો આ 
આખો ્ટં્ટાર જ ્ટપનું છ,ે એટલે મારા ્ટપનામાં આવયા હરર, 
આ ્ટં્ટાર ્ટપનારૂપ ્ટં્ટાર છ.ે  એમાં હરર આવી ગયા.  
એટલે ્ટપનું અને વાસતવ જુદાં નથિી. 

આ આંખ જયારે ઉઘ્ડિે  તયારે ્ટપનું અને ્ટં્ટાર એકરૂપ 
બની જિે. કવવની આંખ ઉઘ્ડી ગઈ છ ેઅને આંખ ઉઘ્ડી 
જાય છ ેતયારે ‘જાગીને જોઉં તો જગત દી્ટે નહીં’ (નરવ્ટંહ 
મહેતા) જગતને બદલે તેને જયાં જુએ તયાં શ્ી હરર  દેખાય 
છ.ે પદ્ ્ટમીક્ષામાં આ રીતે ્ટમાજના નાના-નાના પ્શ્ો પયૂછી 
િકો અને આગળ જોયું તેમ કાવયનો આસવાદ પ્ કરવી 
િકો.

(આ વયાખયાન માત્ પરીક્ષામાં પાંચ પ્શ્ો પયૂછવા પયૂરતું જ 
મયા્ષરદત નથિી પ્ આસવાદ કરાવવા માટ ે અને આસવાદ 
આધારરત પ્શ્ોત્રી કેવી રીતે કરી િકાય? વવદ્ાથિથીઓને 
આસવાદની રદિામાં વવચારતાં કેવી રીતે કરી િકાય તે માટ ે
પ્ ઉપયોગી થિિે.)



17
Sutirth - January

“It used to be thought that the events that 
changed the world were things like big bombs, 
maniac politicians, huge earthquakes, or 
vast population movements, but it has now 
been realized that this is a very old-fashioned 
view held by people totally out of touch with 
modern thought. The things that change the 
world, according to Chaos theory, are the 
tiny things. A butterfly flaps its wings in the 
Amazonian jungle, and subsequently a storm 
ravages half of Europe.”

— from Good Omens, by Terry Pratchett 
and Neil Gaiman

“That is bizarre!”, anyone would have 
yelled out, had this idea of writing this been 
conceived sometime around the good old 
school days. Butterfly and Chaos, seemingly 
two different words forming parts of two 
completely different phenomena and I would 
have labelled myself mad for associating 
the former as the cause of the latter. How 
irritating, unreal, reasonless, stupid, insane 
sounding that would be had the mere 

flapping of the cute little butterfly’s wings 
be called out being the reason for causing a 
cyclone! Laughed at it, you did, right? Well, I 
did that too!

There will always be a few students in every 
class, who dare to think of teaching the same 
topic better than their teacher is teaching. A 
few out of those daring ones actually do the 
real dare viz. picking up teaching as a job and 
no sooner it is that this class of individuals 
forget the real deal behind picking up the 
job, what they wished as students: Doing 
different and better!

It has prompted me to dwell for the 
possibility of applying the theory in education. 
In this dive for reading, something that flew 
past flabbergasting, the aspirant teacher’s 
senses was the coveted “Butterfly effect”.

Two theories that obviously steal the 
glimmer here are “Butterfly” and “Chaos”. 
These theories push to believe that we have 
only been teaching while there was always 
room for doing something different. 

BIZARRE: Unlocking The “Butterfly” In Times of 
COVID “Chaos” Romin U. Jain 

B.A. B. Ed. Semester-7

As a educator, can we think conducting classes beyond Zoom,  
MS-Teams, Google Meet and Webex?
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What is everyone doing?
Logging into Zoom, Microsoft Teams, 

CISCO WebEx, Google Meet (or read here any 
such platform of your choice) and delivering. 
Yes, that is pretty much it!

What could also be done?
Engaging  Podcasts: 
Podcasts are supposedly modern-day 

everything. Perhaps podcasts will work best 
with a pre-designed agenda of live online 
classes wherein both of them carry a pre-
decided load. Invite someone noteworthy if 
they wish to be in it or if not, simply allow 
a few kids turn by turn to share their views. 
Expected to work like a charm, this will 
possibly not only bring the co-learning space 
close to an in-person classroom but may 
even make it better.

Conjunction Classes: The need of the 
hour is to understand that, even if the 
educational institutions open up, there will 
be a specific portion of beneficiaries who 
will either choose to stay home citing safety 
reasons or some who will have to stay home 
on account of having caught an infection. 
Let’s call it “Conjunction Classes”, a concept 
wherein the same class can be conducted 
simultaneously online and offline, needing 
just an online meeting platform to be set up 
on a device.

Experimenting with technology: 
Experimentation is the only key we have 

left to achieve desired results. The surviving 
web around as educators is to be rubbed off. 
What if you were told that you could have 
custom link shorteners for free? What if peer 
to peer file sharing could also be done for 
free? What if you were told you do not need 
tons of cloud storage? What if you needed to 
learn nothing humongous as much you think 
to survive these times? Moreover, what if 
you were told that none of the above is a 
blind bluff? All that you will need to do is to 
ponder for yourself. Why not try a scheduled 
multi-dimensional, multi-lingual group chat 

on an educational topic on your favourite 
messaging app.

The PowerPoint curse: The name is 
“PowerPoint”, not “DisempowerPoint”. 
Fetch your sticks against as you read this 
but asserted herein “PowerPoint is modern, 
maybe you who is not!” Not to mention but 
PowerPoint is, was and maybe will continue 
to dominate as the de facto standard for 
presentations be in classrooms or otherwise 
and trust when this is being said, it deserves 
to be so; it is just us at the epicenter. Microsoft 
may have updated PowerPoint software a 
thousand times, but we have failed to do 
that for ourself. Check out for yourself what 
wonders it can churn out!

Eradicating the shame to learn: Often 
causes the wonder why, but there positions a 
block as soon as we label ourselves educators. 
The shame to learn is to be eradicated, and 
students guiding us towards technology are 
actually to be given opportunity and scope 
instead of being labelled “too over-smart” 
for doing so. 

Why only in these times?
Education is one of the worst-hit sectors 

that the pandemic chose as a target. We are 
hit, actually struck very badly and singing on 
a sinking Titanic may not be our best choice. 
The rendition of the butterfly effect in times 
as critical as the ones we are facing right now 
is nothing more than rendered trust in the 
world’s very mechanics that all it needs is one 
act of genuine and sincere effort. It is bizarre 
if a butterfly phenomenon is associated with 
causing a cyclone but definitely not bizarre if 
the differently targeted approach of a single 
educator renders unthinkable outcomes.

So, for the next time, until somebody points 
out that the mere flapping of a butterfly’s 
wings can induce a cyclone, assurance is that 
we shall laugh together, but until then this cute 
little butterfly is what shines from beyond the 
COVID Mountains as a ray of hope! Log into 
your classes, do something different and let 
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પાછલા એક વર્ષમાં આખા વવશ્વમાં કોરોનાની ચચા્ષ થિઈ તો 
આપ્ા દેિમાં કોરોના અને રાષ્્ટીય વિક્ષ્નીવત બન્નેની 
ચચા્ષ થિઈ. ત્્ દાયકા પછી વૈસશ્વક મહામારીની વરચે પ્સતુત 
થિયેલી આ નીવતએ આખા દેિમાં ઉત્ટુકતા અને બદલાવની 
આિા જગા્ડી છ.ે વિક્ષ્નીવતના નવા દૃસષ્ટકો્માં વિક્ષ્ 
વયવસથિામાં જટેલા જરૂરી છ,ે તેટલા જ બદલાવ વિક્ષ્ 
પ્વક્રયામાં પ્ જરૂરી છ ેઅને વિક્ષ્ પ્વક્રયામાં તેના મહત્વને 
રાષ્્ટીય વિક્ષ્ નીવતમાં સવીકારવામાં આવયો છ.ે 

જયારે આપ્ે વિક્ષક પ્વિક્ષ્ વવિે ચચા્ષ કરીએ છીએ 
તયારે તે માત્ ચે્ટર-15 ્ટુધી વ્ટવમત નહીં રહે. કાર્કે, 
િાળાકીય વિક્ષ્ના દરેક ચે્ટર વિક્ષ્ વયવસથિા અને વિક્ષક 
પ્વિક્ષ્ ્ટાથિે જો્ડાયેલા છ.ે િાળાકીય વિક્ષ્ જ ે5+3+3+4 
છ ેતે વિક્ષ્િાસ્ત અને પાઠ્યક્રમ ્ટજ્ષન પર આધારરત છ,ે તો 
તેના માટ ે વત્ષમાન વિક્ષક પ્વિક્ષ્ની પ્વક્રયા અને તેની 
વયવસથિામાં બદલાવ લાવવો ખયૂબ જ જરૂરી છ.ે 

અતયારે વત્ષમાન સસથિવત કેવી છ?ે વપ્-સકયૂલ અથિવા િાળા 
વયવસથિામાં આપ્ને લાયક વિક્ષકો નથિી મળી રહ્ા, 
પ્વતભાિાળી વિક્ષકો નથિી મળી રહ્ા અને બીજી તરફ લાખો 
બી.એડ્. ર્ડગ્રીધારી યુવાનો ચારેયબાજુ દેખાઈ રહ્ા છ.ે છલે્ાં 
15 વરયોમાં 15 હજારથિી વધુ વિક્ષક પ્વિક્ષ્ ્ટંસથિાઓને 
માનયતા આપવામાં આવી છ.ે આજ ેઆપ્ા દેિને વાવર્ષક 3 
લાખ વિક્ષકોની જરૂર છ ેઅને આ કૉલેજોમાંથિી 18 લાખથિી 
વધુ વિક્ષકો બહાર પ્ડ ેછ.ે એટલે કે આપ્ે છ ગ્ા વધુ 
વિક્ષકોને ર્ડગ્રી આપી રહ્ા છીએ. આ અને વત્ષમાન પરરસસથિવત 

હંુ તમારી ્ટામે એટલા માટ ેમયૂકી રહ્ો છુ ંકે આપ્ને ખબર 
પ્ડ ેકે આપ્ે કઈ રદિામાં જવાનું છ.ે 

્ટુપ્ીમ કોટ્ષ દ્ારા ્ટંગરઠત જ.ેએ્ટ. વમા્ષ કવમિને વર્ષ 
2012માં જ્ાવયું હતું કે 10 હજારથિી વધુ એવી ર્ડગ્રી કોલેજો 
છ ે કે જ ેઆવી ર્ડગ્રીઓને વહેંચે છ ેઅને વેચે છ.ે આ તેનો 
પુરાવો છ.ે આજ ેઆ ્ટવમવતના રરપોટ્ષને પ્ આઠ વર્ષ થિઈ 
ગયા છ.ે આપ્ે જયારે ્ટી ટાટની છલે્ી દ્ટ પરીક્ષાના 
પરર્ામ જોઈએ તો ખબર પ્ડ ેકે પરર્ામ 10 ટકા, 15 ટકા 
અને 25 ટકા ્ટુધી જ આવે છ.ે આનો અથિ્ષ એ થિયો કે 70 ટકા 
જ ે વવદ્ાથિથીઓ છ ેતે વિક્ષ્નો રહસ્ટો બનવા નથિી માગતા, 
નથિી બનતા. 

અતયાર ્ટુધી જ ેવિક્ષક પ્વિક્ષ્ ્ટંસથિાઓ છ ેતેમાંની 30 
ટકા ્ટંસથિાઓએ પોતાના પીએઆર (કામગીરી મયૂલયાંકન 
અહેવાલ) જમા પ્ નથિી કરાવયા. આ એ વાતનો પુરાવો છ ેકે 
ર્ડગ્રી આપતી ્ટંસથિાઓ, ગેરહાજર વવદ્ાથિથીઓ અને કામગીરી 
મયૂલયાંકન અહેવાલ જમા નહીં કરાવનાર ્ટંસથિાઓ આપ્ને 
એ દિા્ષવે છ ેકે દરેક ્ટંસથિાઓ પોતાની ગુ્વત્ા ઉપર ખરી 
નથિી ઊતરી અને આપ્ે કયા પ્કારના નવા દૃસષ્ટકો્ ્ટાથિે 
જવાનું છ.ે

આનો ઉપાય આપ્ી પા્ટે છ.ે કેમકે ઘ્ીવાર એવું બનતું 
હોય છ ેકે એન્ટીટીઈ, યુવનવવ્ટ્ષટીઝ અને ્ટંસથિાઓના ્ટંકલન 
બરાબર હોતા નથિી. તેના કાર્ે આપ્ે એવું કહીએ છ ેકે આ 
આપ્ા હાથિની વાત નથિી. પરંતુ આપ્ે જયારે એક 
યુવનવવ્ટ્ષટીના કુલપવત છીએ તો આ બધી આપ્ી જવાબદારી 

“તશક્કના	વયવસાયને	રેફરનસ	નહીં	પ્રેફરનસ	બનાવવો	પડશે.”

“દર વરષે 3 લાખ તશક્ષ્ોની જરૂર સામે 18 લાખ ય્ુવાઓ બી.એડ્. હડગ્રી મેળવે છ,ે  
પરંતયુ લા્્ તશક્ષ્ો નથી મળતા.”

	 ડૉ.	હર્થદ	પટેલ
માન. કુલપવતશ્ી, આઈઆઈટીઈ
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છ.ે આપ્ી જવાબદારી, આપ્ી ્ટામાવજક જવાબદારી એ 
છ ે કે જયારે એન્ટીટીઈ આપ્ને માનયતા આપે છ,ે તયારે 
પ્વેિ પ્વક્રયા અને દેખરેખની પ્વક્રયાની જવાબદારી 
યુવનવવ્ટ્ષટીની હોય છ.ે 

આપ્ે પાઠ્યક્રમ ભ્ાવવાના વવરયમાં વવચારવાનું છ.ે 
કેમકે વિક્ષક પ્વિક્ષકો ્ટારા હિે તો વિક્ષકો પ્ ્ટારા હિે 
અને વિક્ષકો ્ટારા હિે તો તેનાથિી દેિનું ભલું થિિે. કરો્ડો 
વવદ્ાથિથીઓનું ભવવષય આપ્ી ્ટામે હોય છ.ે વિક્ષ્ નીવતમાં 
પ્ કહ્ું છ ેકે ર્ડગ્રી આપતી, વબન કાય્ષક્ષમ ્ટંસથિાઓને બંધ 
કરવી પ્ડિે. આપ્ે પ્ આપ્ી યુવનવવ્ટ્ષટીમાં એવી કેટલીક 
્ટંસથિાઓને જોઈએ છીએ પ્ તેના પ્તયે અજા્ બની જઈએ 
છીએ.

મારંુ દરેક કુલપવતને વનવેદન છ ે કે આપ્ે આપ્ી 
્ટંસથિાઓ માટ ેપ્ વવચારવું જોઈએ આગળ જતાં જ ે્ટંયુકત 
કોલેજ છ ેઅથિવા ર્ડગ્રી કોલેજ ચાલે છ,ે તેમને ચાર વરથીય 
બી.એડ્. કો્ટ્ષ માટ ેપરરવવત્ષત કરવાની છ.ે આપ્ે આપ્ી 
યુવનવવ્ટ્ષટી ્ટાથિે ્ટંલગ્ન જ ેકોલેજી્ટ છ ેતેના વયવસથિાપકો 
અને અધયાપકોને કયારે મળ્ા? કયારે તયાં ગયા? કયારે 
મુલાકાત લીધી? તે વવચારવા જવેું છ.ે નવા દૃસષ્ટકો્માં 
આપ્ે આ બધું જોવું પ્ડિે કાર્કે રાષ્્ટીય વિક્ષ્ નીવત 
આપ્ને ભવવષયનો માગ્ષ બતાવે છ.ે કલેટ, કેટ અને 
આરઆઈઈની બધી કૉલેજ મળીને જ ેપ્કારે પ્વેિ પ્વક્રયા 
કરે છ ેતેવી રીતે િું આપ્ે પ્ બધા મળીને પ્વેિ પરીક્ષાના 
માધયમથિી પ્વેિ પ્વક્રયા ના કરી િકીએ?

આગામી ્ટમયમાં એનટીએ (નેિનલ ટસેસટગં એજન્ટી) 
આ પ્વક્રયા કરિે, પ્ તયાં ્ટુધી આપ્ે પ્ આ કરી િકીએ 
છીએ. આપ્ે ્ટહુ ્ટાથિે મળીને આ કરી િકીએ છ.ે 
એન્ટીએફટીઈ-2009 આપ્ી પા્ટે છ ે જ. નવું ફ્ેમવક્ષ 
આવતા વરમે આવિે. તયાં ્ટુધી તો આપ્ી પા્ટે એવો મોકો 
છ ેકે આપ્ે પાઠ્યક્રમ માળખું તૈયાર કરી િકીએ. વિડ્ુલ-
8માં જ ે ભારતીય ભારાઓ વવરે કહેવામાં આવયું છ ે તે 
ભારાઓને આપ્ે વિક્ષકોને િીખવી િકીએ છીએ. આના 
માટ ેઆપ્ે એક વર્ષ રાહ જોવાની જરૂર નથિી. કાર્ કે જ ે
રાષ્્ટીય વિક્ષ્ નીવતમાં ચાર વરથીય એકીકૃત બી.એડ્. 
પાઠ્યક્રમમાં બહુભારીય અને બહુવવદ્ાિાખાની વાત કરવામાં 
આવી છ ે તો વવવવધ વવદ્ાિાખા અને વિક્ષક પ્વિક્ષ્ના 
્ટમનવયથિી આપ્ે એવા વિક્ષક તૈયાર કરવાના છ ેજ ેવિક્ષ્ 
વયવસથિામાં આપ્ને કામ લાગી િકે. પછી તે વપ્-પ્ાઇમરી 
હોય કે ફાઉન્ડિેન કો્ટ્ષ હોય કે માધયવમક વિક્ષ્ હોય. કાર્ 
કે આપ્ે તો દરેક વવભાગ માટ ેવિક્ષકો તૈયાર કરવાના છ.ે 
યુવનવવ્ટ્ષટી તરીકે આપ્ે તેમને ્ટરટ્ષવફકેટ, ર્ડ્લોમા અથિવા 
ર્ડગ્રી કો્ટ્ષ આપી િકીએ. તેમાં વપ્-્ટવવ્ષ્ટની વયવસથિા કરીએ 
કે ઇન ્ટવવ્ષ્ટની વયવસથિા કરીએ. 

વિક્ષક પ્વિક્ષ્ ્ટંસથિા તરીકે આપ્ે ચાર વરથીય એકીકૃત 
કો્ટ્ષ વવિે વવચારવું પ્ડ.ે અતયારે હાલમાં જ ેપરરવિષ્ટ છ,ે તેમાં 
લેટરલ એનટ્ી કે એસકઝટની વયવસથિા નથિી તો આપ્ે ્ટાથિે 

મળીને આ વવચારવાનું છ.ે રાષ્્ટીય વિક્ષ્ નીવત પ્મા્ે 
આપ્ે તેમને ્ટરટ્ષવફકેટ, ર્ડ્લોમા કે ર્ડગ્રી તેમને આપવા 
પ્ડિે. કાર્ કે પછી એવું થિિે કે જ ેવિક્ષક તરીકે ફાઉન્ડિેનલ 
કો્ટ્ષમાં જો્ડાયા છ,ે બે વર્ષ પછી તેમને જોગવાઈ પ્મા્ે 
્ટેકન્ડરીના વિક્ષક તરીકે જવું છ ેતો એ પ્કારની વયવસથિા 
આપ્ે કરવી પ્ડિે. આપ્ે તેમને ્ટરટ્ષવફકેટ કો્ટ્ષની વયવસથિા 
આપવી પ્ડિે. 

હવે યોગય વિક્ષકની ખયૂબ જરૂર પ્ડવાની છ.ે એન્ટીટીઈએ 
જ ેટીઈટી પરીક્ષાની જોગવાઈ કરી છ ેતેમાં આપ્ે જોયું કે 
તેનો પાઠ્યક્રમ બી.એડ્.નો છ.ે તે જ વસતુ ટીઈટી પરીક્ષામાં છ ે
તેમ છતાં ટીઈટીનું પરર્ામ આપ્ને એ વવચારવા પર 
મજબયૂર કરી દે છ ેકે આપણં પાઠ્યક્રમનું વિક્ષ્ કયા પ્કારે 
ચાલી રહ્ું છ?ે તેથિી જ રાષ્્ટીય વિક્ષ્ નીવતમાં ટીઈટીની 
્ટાથિે મૌવખક ક્ટોટી અથિવા ્ડમેોનસટ્િેન પાઠની જોગવાઈ 
કરવામાં આવી છ.ે 

મને ખયૂબ ખુિી છ ેકે આવનારી પેઢી માટ ેઆપ્ે ્ટારા 
વિક્ષકોની વનમ્યૂક કરી િકીિું. આ વાતચીતના પ્થિમ ્ટત્માં 
એનએએ્ટી(નૅક)ના ્ટલાહકાર કહી રહ્ા હતા કે, વિક્ષક 
પ્વિક્ષ્માં િરૂઆતમાં નૅક અને એન્ટીટીઈ વરચે ્ટમજયૂ તી 
કરાર થિયા હતા. પછીથિી કયયૂ્ટીઆઈનો પ્વેિ થિયો, પરંતુ તેને 
કાનયૂની અ્ડચ્ો આવતા તે સથિવગત થિઈ ગયું. હવે નૅકની 
પ્વક્રયાના કાર્ે વિક્ષક પ્વિક્ષ્ ્ટંસથિાઓ નેક માનયતા 
પ્વક્રયામાં આવી િકિે. National Institute Ranking 
Frameworkમાં વિક્ષક પ્વિક્ષ્ ્ટંસથિાઓ માટ ે જોગવાઈ 
નથિી. ગયા વરમે અમે ્ટલાહ્ટયૂચનો પ્ાતિ કરીને ઉપરોકત 
્ટંસથિામાં રેરકંગ મેળવવા જનરલ યુવનવવ્ટ્ષટી તરીકે અરજી 
કરી હતી. પરંતુ આમાં વિક્ષક પ્વિક્ષ્ ્ટંસથિાનો ્ટમાવેિ 
કરવો પ્ડિે. કાર્ કે આપ્ી યુવનવવ્ટ્ષટીઓને સપધા્ષતમક 
બનાવીને આપ્ે તેને ્ટમગ્ર વવશ્વના પટ પર મયૂકવી પ્ડિે.

મોટાભાગની યુવનવવ્ટ્ષટીમાં આર્ટ્ષ, વવજ્ાન અને કોમ્ષ્ટની 
વવદ્ાિાખાઓ હોય છ.ે તેની ્ટાથિે વિક્ષક પ્વિક્ષ્ હોવાને 
કાર્ે આપ્ને 1+7 ્ટતિવર્ષ જોવા નથિી મળી રહ્ા. તો આ 
અગ્રીમ ્ટયૂવચમાં તે વવશ્વવવદ્ાલય તરીકે નથિી આવી રહ્ા. મારંુ 
્ટહુને વનવેદન છ ેકે તમે વિક્ષ્ વવદ્ાિાખા માટ ેવધુમાં વધુ 
વવચારો અને તેમની ્ટાથિે ્ટલાહ્ટયૂચનો કરો. કાર્ કે 
બી.એડ્. હાયર એજયુકેિનમાં પ્ છ ે અને પ્ોફેિનલ 
અભયા્ટક્રમની શ્ે્ીમાં પ્ છ ેઅને રાષ્્ટીય વિક્ષ્ નીવત 
તેમાં બદલાવ લાવવાનું આપ્ને કહી રહી છ.ે 

આજ ેવૈસશ્વક મહામારીને કાર્ે આખા વવશ્વને ઓનલાઇન 
ભ્ાવવાનો મહાવરો થિઈ ગયો છ.ે આપ્ા  વિક્ષકો પ્ 
તેમાંથિી મુકત નથિી. વિક્ષક, વિક્ષક પ્વિક્ષક અને ભાવવ વિક્ષકો 
બધા આવા વમવશ્ત માધયમો દ્ારા ભ્ાવવાના અનુભવી થિઈ 
ગયા છ.ે આવા વમવશ્ત માધયમોમાં આપ્ે MOOC ્લેટફોમ્ષ, 
ઇનટરનેટ રેર્ડયો, ટીવી ્લેટફોમ્ષ જવેા ર્ડવજટલ માધયમોનું 
ઈ-કનટનેટ તૈયાર કરી િકીએ તો મને લાગે છ ેકે આખા દેિના 
વિક્ષકો માટ ેતે આિીવા્ષદરૂપ હિે. 
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આપ્ે જો નેટવરકુંગની વાત કરીએ તો મોટાભાગની 
વિક્ષક પ્વિક્ષ્ ્ટંસથિાઓ માત્ પ્ેસકટ્ટ ્ટત્ કે ઇનટન્ષિીપ 
દરમયાન જ િાળાઓ ્ટાથિે ્ટંબંધ રાખે છ.ે મને લાગે છ ેકે દર 
વરમે આપ્ે વિક્ષક પ્વિક્ષ્ના વયાપને વવસતારવા માટ ેતથિા 
આપ્ી ્ટમાજ પ્તયેની વનસબતને વયાપક બનાવવા માટ ે
નેતૃતવ અને નવા દૃસષ્ટકો્ની જા્કારી માટ ે િાળાઓના 
વિક્ષકો, તેના વયવસથિાપકો અને િાળા પરર્ટરને યુવનવવ્ટ્ષટી 
્ટાથિે જો્ડવા જોઈએ. આ તાલમેલ રાખવો જ જોઈએ કાર્ કે 
વિક્ષક પ્વિક્ષ્ની વયવસથિાઓ આખરે તો િાળા વિક્ષ્ 
ઉપર અ્ટર છો્ડવાની જ છ.ે આ પ્કારના તાલમેલથિી એક 
ફાયદો એ થિિે કે િાળા વિક્ષ્માં ્ડો્પઆઉટ રેવિયો ઓછો 
થિિે. એવું થિાય તો વધુ વિક્ષકોની જરૂરરયાત રહેવાની. આપ્ે 
એવું કહીએ છીએ કે આપ્ી વિક્ષ્ વયવસથિામાં ગ્રો્ટ 
એનરોલમેનટ રેવિયો 50નો હોવો જોઈએ. જો આવું હોય તો જ 
માધયવમક અને ઉરચ માધયવમકમાં બાળકોનો ્ડો્પઆઉટ 
રેવિયો ઓછો થિિે. તેમનું ધયાન વધિે. આના કાર્ે વધુ 
વિક્ષકોની જરૂરરયાત ઊભી થિિે. અતયારે તો 1થિી 12 ધોર્ 
્ટુધીની જ ે વયવસથિા છ,ે તેમાં દરેક ધોર્નો ્ટમાવેિ થિઈ 
જાય છ ે તેના કાર્ે વધુ વિક્ષકોની જરૂર પ્ડિે. અતયારે 
વત્ષમાનમાં આખા વવશ્વમાં 74 દેિ એવા છ ેજયાં વિક્ષકોની 
તાતી જરૂરરયાત છ.ે ્ટસટઇેનેબલ ્ડવેલોપમેનટ ગોલ્ટના 
રહ્ટાબે તો આખી દુવનયામાં 6.9 કરો્ડ વિક્ષકોની જરૂર છ.ે 
જમેાં મોટાભાગે ગવ્ત, વવજ્ાન અને ભારાના વિક્ષકોની 
્ટખત જરૂરરયાત છ.ે 

પહેલાં એવું હતું કે તમે સનાતક થિઈ ગયા, અનુસનાતક થિઈ 
ગયા તેના પછી કોઈને પયૂછું તો એવું કહેવામાં આવતું કે કંઈ 

નહીં તો હવે બી.એડ્. કરી લો. પરંતુ હવે બી.એડ્. રેફરન્ટથિી 
નહીં પ્ેફરન્ટથિી કરવું જોઈએ. ધોર્ 12 પછી ચાર વરથીય 
એકીકૃત બી.એડ્.ના કાર્ે ઘ્ીબધી ્ટંભાવનાઓ વધી ગઈ 
છ.ે દરેક બી.એડ્.ની ર્ડગ્રી આપતી કોલેજોએ વર્ષ 2030 
્ટુધીમાં ચાર વરથીય એકીકૃત બી.એડ્. કો્ટ્ષ લાગુ કરવો પ્ડિે. 
દુવનયામાં આજ ે મસલટનેિનલ કંપનીઝના ્ટીઈઓ તરીકે, 
મોટી મોટી કંપનીના ઉરચ પદાવધકારીઓના સથિાને ભારતીય 
મયૂળની વયસકતઓની વનમ્યૂક થિયેલી હોય છ.ે તેવી જ રીતે 
દુવનયાના દરેક દેિોમાં ભારતીય મયૂળના વિક્ષકો હોવા જોઈએ. 

અમારા 12 વિક્ષકો કુવૈતમાં તેમના વિક્ષ્કાય્ષનો ઉજા્ટ 
પાથિરી રહ્ા છ.ે મોદીજીએ જયારે આઇઆઇટીઈની કલપના 
અને સથિાપના કરી તયારે કહ્ું હતું કે િું  આપ્ે બીજા 
વયવ્ટાવયકોની જમે વિક્ષકોની પ્ વનકા્ટ ના કરી િકીએ? 
હવે આપ્ને એ ્ટંભાવનાઓ દેખાઈ રહી છ.ે કેટલાક ્ટમય 
પહેલાં મહારાષ્્ટના વિક્ષક ર્વજત રદ્ટાલેને ‘ગલોબલ 
ટીચર’નો એવો્ડ્ષ મળ્ો. તેવી જ રીતે મને આિા છ ેકે એક 
રદવ્ટ જરૂર એવો આવિે કે ટાઇમ મેગેવઝનના ટાઇટલ પેજ 
ઉપર આપ્ી ્ટરકારી પ્ાથિવમક િાળાની વિક્ષકાનો ફોટો 
હોય અને નવી રાષ્્ટીય વિક્ષ્ નીવતને કાર્ે આવી ્ટંભાવના 
મને દેખાઈ રહી છ.ે વિક્ષ્માં નવા દૃસષ્ટકો્ને કાર્ે 
આપ્ને નવી તકો મળિે. વિક્ષક પ્વિક્ષ્માં નવા દૃસષ્ટકો્ને 
કાર્ે આપણં આ સવ્ન એક રદવ્ટ જરૂર પયૂરંુ થિિે. 
 (‘રીઇમેતજગં ટીચર એજ્યુ્ેશન, વો્ેશનલ એજ્યુ્ેશન એનડ 

પ્ોફેશનલ એજ્યુ્ેશન’ તવર્ પર રાષ્ટ્રી્ તશક્ષણ નીતતના સંદભષે એસોતસએશન 

ઑફ ઇસનડ્ન ્યુતનવતસ્ષટીઝ (એઆઈ્યુ) દ્ારા ્ોજા્ેલી વેસટ ઝોન વાઇસ 

ચાનસેલસ્ષ તમહટગંમાં માન. ય્ુલપતતશ્રી ડૉ. હર્ષદ પટલે દ્ારા ‘એ ન્ૂ એપ્ોચ ટયુ 

ટીચર એજ ય્ુ્ેશન’ તવર્ પર આપવામાં આવેલા વકતવ્નો સંપાહદત અહેવાલ)
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વિક્ષક માટ ે્ટૌથિી મહત્વનું કાય્ષ છ,ે વવદ્ાથિથીઓને વિક્ષ્ 
આપવાનું. હવે જયારે વગ્ષખં્ડની ભયૂવમકા કોરોના મહામારીને 
કાર્ે ્ટાવ બદલાઈ ચયૂકી છ,ે તયારે પ્ વિક્ષકે વિક્ષ્ 
આપવાનું તો ચાલું જ રાખયું છ,ે વગ્ષખં્ડ ન હોય તો વરયુ્ષઅલ 
વગ્ષખં્ડમાં. વયવસથિા કોઈપ્ હોય પરંતુ વિક્ષકે વિક્ષાકમ્ષ 
જાળવી રાખવાનું હોય છ.ે વિક્ષકની ્ટફળતા એ જ છ ેકે, એ 
વવદ્ાથિથીઓને જ-ેતે વવરયની માત્ મારહતી જ નહીં, પરંતુ 
્ટમજ્ આપે. વવદ્ાથિથીઓમાં આ ્ટમજ્ કેળવવા માટ ે
વિક્ષકે પ્ કેટલાંક કૌિલયોની આતમ્ટાત કરવા પ્ડ ેછ.ે આ 
જ કૌિલયોની ક્ટોટી એટલે અધયાપન કૌિલય સપધા્ષ, 
અંગ્રેજીમાં કહીએ તો ટીવચંગ સસકલ કોસમપરટિન. 

ગત વર્ષથિી ભારતીય વિક્ષક પ્વિક્ષ્ ્ટંસથિાન (ઇસન્ડયન 
ઇવનસટટ્યૂટ ઓફ ટીચર એજયુકેિન – આઈઆઈટીઈ) 
આઈઆઈટીઈના માન. કુલપવતશ્ી ્ડૉ. હર્ષદ પટલેની પ્ેર્ા 
અને માગ્ષદિ્ષનથિી િરૂ થિયેલી ટીવચંગ સસકલ કોસમપરટિનની 
બીજી આવૃવત્નું આયોજન થિયું. સપધા્ષના પ્ારંવભક તબક્કાનું 
આયોજન યુવનવવ્ટ્ષટી ્ટાથિે ્ટંલગ્ન ્ટંસથિાઓને પાંચ ઝોનમાં 
વહેંચીને ઓનલાઇન માધયમથિી કરવામાં આવયું. જમેાં 55 
પ્વિક્ષ્ ્ટંસથિાનાં કુલ 110 તાલીમાથિથીઓએ ભાગ લીધો 
હતો. જયારે ્ટેવમફાઇનલ અને ફાઇનલ રાઉન્ડનું આયોજન 
અનુક્રમે તા. 25 અને 26 જાનયુઆરીના રોજ આઈઆઈટીઈ 
્ટંકુલમાં કરવામાં આવયું હતું. જમેાંથિી વવવવધ પ્વિક્ષ્ 
્ટંસથિાના કુલ 15 તાલીમાથિથીઓ ્ટેવમફાઇનલ માટ ે અને 

ફાઇનલ રાઉન્ડ માટ ે9 તાલીમાથિથીઓ પ્ટંદગી પામયાં હતાં.
ભારતીય વિક્ષક પ્વિક્ષ્ ્ટંસથિાન ખાતે તા. 25 

જાનયુઆરીનાં રોજ માન. કુલપવતશ્ી ્ડૉ. હર્ષદ પટલે દ્ારા 
આિીવ્ષચન પાઠવી વદ્તીય તબક્કાની િરૂઆત કરવામાં 
આવી હતી. તાલીમાથિથીઓએ પ્શ્ોત્રી કૌિલય, ઉત્ેજના 
પરરવત્ષન કૌિલય, સપષ્ટીકર્ કૌિલય અને ઉદાહર્ 
કૌિલય જવેા અગતયના અધયાપન કૌિલયોમાં પોતાની 
કુિળતા પ્દવિ્ષત કરી. જનેા આધારે કુલ 15 માંથિી નવ 
તાલીમાથિથીઓ અંવતમ તબક્કામાં પ્ટંદગી પામયા હતા. 

આ તાલીમાથિથીઓએ વવવવધ કૌિલયોની રજયૂ આત દ્ારા 
પોતાની ક્ષમતા ્ટાવબત કરી અને અંતે છલે્ા તબક્કામાં કુલ 
ત્્ તાલીમાથિથીઓ વવજતેા બનયા હતા. 

સપધા્ષ પયૂ્્ષ થિયા બાદ ્ટમાપન ્ટમારોહનું આયોજન 
કરવામાં આવયું હતુ જમેાં માનનીય મહે્ટુલ મંત્ી શ્ી 
કૌવિકભાઈ પટલેના હસતે વવજતેા વવદ્ાથિથીઓને પુરસકૃત 
કરવામાં આવયા હતાં. આ તાલીમાથિથીઓમાં પ્થિમ આવનાર 
તાલીમાથિથી ભટ્ વપ્યાંક, જીલ્ા વિક્ષ્ અને તાલીમ ભવન, 
અમરેલીને ૧૧,૦૦૦/- હજાર, વદ્તીય આવનાર તાલીમાથિથી 
રાજયગુરુ પ્્વ,  ્ટેનટર ઓફ એજયુકેિન, આઈઆઈટીઈને 
5,000/- અને તૃતીય આવનાર તાલીમાથિથી નાઈ હેતલ, ્ડી. ્ડી. 
ચોક્ટી ્ટેકન્ડરી કોલેજ ઓફ એજયયૂકેિનને ૨,૫૦૦/- નાં 
રોક્ડ પુરસકાર દ્ારા પુરસકૃત કરવામાં આવયા હતા.

માન. મહે્ટયૂલ મંત્ીશ્ી કૌવિકભાઈ પટલેે સપધા્ષના 

અધયાપન	કૌશલય	સપરા્થ	 
તશક્ક	બનિા	પહેલાં	તશક્ણ	કાય્થનરી	પ્રેસ્ટસ	મેચ

આઈઆઈટીઈ દ્ારા તાલીમાથથીઓના તશક્ષણ ્ૌશલ્ની ્સોટી ્રતી ટીતચંગ સસ્લ 
્ોસ્પહટશનની બીજી આવૃતતિનયું આ્ોજન થ્યું
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વવજતેાઓને અવભનંદન આપતા જ્ાવયું હતું કે, “એક ભાવી 
વિક્ષક તરીકે તમે વિક્ષ્ કૌિલયની આ સપધા્ષમાં વવજતેા 
બનયા છો અને અનય ્ટહુ તાલીમાથિથીઓ જમે્ે આ સપધા્ષમાં 
ભાગ લીધો છ,ે તે ્ટહુને અવભનંદન. આપ ્ટહુ આપના 
પરરવાર, કુટુબં, ્ટમાજ, રાજય અને રાષ્્ટની પ્ગવતમાં પોતાનું 
શ્ેષ્ઠ યોગદાન આપતા રહો.”

માન. કુલપવતશ્ીએ આ સપધા્ષ વવિે જ્ાવયું હતું કે, 
“યુવનવવ્ટ્ષટીનું કામ જ એ છ ેકે, એ એક એવું માધયમ બને 
એવું ્લેટફોમ્ષ બને જયાં વવદ્ાથિથીઓને તેમની અનુકયૂળતા 
પ્મા્ે પોતાના કૌિલયો પ્દવિ્ષત કરી િકે અને જીવનમાં 

આવનારા પ્ડકારોને ઝીલવા માટનેી ક્ષમતા વવક્ટાવી િકે. 
ખા્ટ કરીને વિક્ષકે તો ્ટમાજને દોરવાનો છ,ે એટલે એના 
માટ ેવવિેર ક્ષમતાની જરૂર પ્ડ ેછ ેઅને તેનું વનદિ્ષન કરવા 
માટનેી આ એક સપધા્ષ હતી.”

આ કાય્ષક્રમમાં યુવનવવ્ટ્ષટીના કુલ્ટવચવ ્ડૉ. રહમાંિુ 
પટલે, ્ડીન ્ડૉ. કલપેિ પાઠક, કાય્ષક્રમના ્ટંયોજક ્ડૉ. વવરલ 
જાદવ તેમજ વવવવધ ્ટંસથિાઓમાંથિી આવેલા સપધ્ષકો અને 
અધયાપકો ઉપસસથિત રહ્ા હતા. ્ટમગ્ર કાય્ષક્રમનું ્ટંચાલન 
અધયાપક ્ડૉ. વનિાંત જોિી દ્ારા કરવામાં આવયું અને 
આભારવવવધ અધયાપક ્ડૉ. રાજિે  રાઠો્ડ ેકરી હતી. 
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ટીક ટીક ટીક ટીક ટીક...

એ મને ઓળખી ? 

નહીં...? લયો... ફરી ્ટાંભળો...

ટીક ટીક ટીક ટીક ટીક... હેં? િું કહ્ું?

હેં .... ઓળખી મને!

હા...

્ટાચું ... 

હંુ ્ટમયને ચલાવતી ઘર્ડયાળ...

પ્ ઊભા રહો... I meannnn wait... તમે તો મારા વવવવધ 

રૂપરંગ અને આકારોથિી પરરવચત હિો. કયાંક હંુ દીવાલ પર, 

તો કયાંક હંુ ટબેલ પર અને કયાંક હંુ ટાવર પર, તો કયાંક હંુ 

ઓવફ્ટની દીવાલ પર; અને મોટ ેભાગે તો હાથિના કાં્ડ.ે.. વળી, 

કયાંક તો ્ટોને મઢલે તો કયાંક હંુ હીરે જ્ડલે... કયાંક હંુ ફેિન 

માટ,ે તો કયાંક હંુ ટનેિન માટ.ે.. પ્ કયારેય તમે મને પયૂછું કે 

મને કયાં ગમયું?... હેં?... ના?... તો આજ ેમારે તમને મારી વાત 

કહેવી છ.ે ્ટમયના આટલા મોટા પ્વાહમાં વહેતી રહી અને 

્ટાચું કહંુ તો મને મારંુ ગમતું ઊંચું સથિાન મળ્ું હોય તો તે કયાં, 

ખબર છ ેતમને? બોલો બોલો. હેં િું કહ્ું? ટાવર પર?... ના, 

મને જો ઊંચાઈ બક્ષી હોય તો એ નરહ કોઈ દીવાલે કે નરહ કોઈ 

કાં્ડ,ે કે નરહ કોઈ ઇમારતે. મને તો ગાંધીની કમરે લટકવું ગમયું. 

હા... એ જ ગાંધી... આપ્ા બાપુ. તો લયો, તમને માં્ડીને વાત 

કરંુ... એ ્ટાંભળજો. 

તુમ ઠહરો, વકત કો જાને દો પીછ ેપીછ.ે 

મોહનદા્ટ કરમચંદ ગાંધી – ્ટૌથિી પહેલી વખત એ્ે મને 

પોરાક તરીકે પહેરી હતી, તયારે એ કાયદાના વવદ્ાથિથી. 

લં્ડનમાં એમને તો તયારે ઇંસગલિ જનેટલમેન દેખાવાના 

અભરખા... હોં. એ માટ ેએમ્ે ખયૂબ પૈ્ટા પ્ ખરયા્ષ હો. તયારે 

કોટ, સયુટ, ટાઇ, ્ટોનેરી હેટ, હાથિમોજાં અને ્ટોનેરી લાક્ડી 

્ટાથિે એમ્ે મને પહેરી. હા... તયારે એમના મોટાભાઈ ભારતમાં 

રહેતા, જનેા ્ટૌજનયથિી ્ટોનાના પટ્ા ્ટાથિે મને કાં્ડ ેપહેરી... 

પ્ જયારે ખાદીને ધાર્ કરી તયારે એમના જનેટલમેન 

પોરાકની અંવતમ ટકી રહેલી વસતુ એટલે હંુ. મોહ બધા ખરી 

પડ્ા, બાકી રહી એ હંુ. અરે, એટલે તો હંુ કોલરટાઇટ રાખીને 

બાપુનરી	સમયસહેલરી	
(એકપાત્રીય	અતભનય)
-	તવશાલ	જોશરી
 પ્ાધયાપક , લોકભારતી, ્ટ્ો્ટરા 

મહાતમા ગાંધીના અંતતમ હદન સયુધી તેમની સાથે રહીને 
સમ્ સાચવી લેનારી ઘહડ્ાળ જો બોલે તો શયું બોલે? 
30મી જાન્યુઆરી- ગાંધી તનવા્ષણ હદને એ્ પાત્ી્ 
અતભન્ ‘ગાંધીની ઘહડ્ાળ’ની સસક્રપટ મહાતમા 
ગાંધીને અંજતલ સવરૂપે અહીં પ્સતયુત છે
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ફરતી! પ્, વાત એટલેથિી કયાં અટકી? ્ટાચું કહંુ તો એમની 

કમરે ઝયૂલવું તો મનેય ગમતું. તમે મને જોઈ છ ે ને? એમની 

છબીઓમાં હંુ હોઉં જ! હંુ એમના જીવનને વનયંવત્ત કરનાર 

એમની ્ટમય્ટહેલી!

એક વાત કહંુ? એ કોઈને ભેટ આપવાની હોય તો મને જ 

યાદ કરતા. ૧૯૩૧, એમના લં્ડનના વનવા્ટ દરવમયાન એમના 

બે જા્ટયૂ્ટ વમત્ોને ભેટ આપવા માટ ેએમ્ે મને જ પ્ટંદ કરી 

હતી. બંનેને વખસ્ટા ઘર્ડયાળ ભેટમાં આપી અને ઉપર લખયું 

‘With love from M. K. Gandhi’

બાપુએ એમના જીવનની એકએક ક્ષ્ હેતુપયૂવ્ષક વવતાવી છ.ે 

એક પ્ ક્ષ્નો જરાય વયય નરહ. હંુ આજયે એની ્ટાક્ષી, લયો 

્ટાંભળો... એક વાર એમના બાર વર્ષના દીકરા મવ્લાલે એમને 

વૉિ બેવ્ટન પા્ટે કિુંક ગ્ગ્તા ્ટાંભળ્ા, તો તરત જ 

નવાઈથિી પયૂછું – ‘બાપુજી, મનમાં િું બબ્ડો છો, િું કરો છો?’ 

તો બાપુ બોલયા, ‘હંુ ગીતાના શ્ોક િીખી રહ્ો છુ.ં’ બોલો, 

રોજીંદા કામમાં પ્ ્ટતત મને યાદ કરીને પોતાના વનયવમતતાના 

ગુ્ને ટકાવી રાખતા... એનું મનેય ગૌરવ ના હોય...! એક વાર 

પ્ એમ્ે મારી ક્ષ્ વે્ડફી નથિી. એવપ્લ-૧૯૨૧માં એમને 

ગયૂજરાત વવદ્ાપીઠમાં વાત કરવા જવાનું. એમને પહોંચા્ડનાર 

કાર મો્ડી પ્ડી. મને તો પછી થિયું કે િું કરિે હવે? લાવ, જોઉં 

તો ખરી. અરે, તયાં તો આ િું...? આ તો ગાંધીબાપુ. તરત જ 

મલકા્ી પા્ટેથિી ્ટાઇકલ લઈ લીધી અને બરાબર ્ટમયે 

પહોંરયા. એમની ્ટમય પ્વતબદ્ધતા ટકાવી રાખી. 

એક વાર તો એના દીકરાના દીકરા કાસનતલાલને ્ટમય 

પયૂછો તો એ્ે મારા ્ટમયમાં અને કહેવાના ્ટમયમાં ફેર 

પાડ્ો અને દાદાનો ગુસ્ટો ્ટાતમા આ્ટમાને! ઠપકો મળ્ો. 

કહે, ‘જો ્ટમયની ્ટયૂઝ કે ્ટમજ ના હોય તો ઘર્ડયાળ ન 

રાખ.’ બાપ રે... આટલી તો હંુય ગુસ્ટે ના થિાઉં, હોં. પ્, મને 

ગમયું. કાર્ કે એ મારી ગરરમા જાળવવા ગુસ્ટે થિયાને!! 

અરે, લોકમાનય વતલકનેય નહોતા મયૂકયા, બોલો! ગોધરાના 

રાજકીય ્ટંમેલનમાં એ અ્ડધો કલાક મો્ડા પહોંરયા. તરત જ 

મારા બાપુ બોલયા, ‘જો આપ્ે સવરાજ અ્ડધો કલાક મો્ુડ ં

મેળવીિું તો એનો દોર આ લોકમાનયના વિરે!’ 

અરે, બાપુ જયારે રાત્ે ્ટુવાની તૈયારી કરતા, તયારે જ ેજ ે

વસતુઓની જરૂર પ્ડ ેએ વસતુઓ ્ટાથિે રાખીને તૈયારી ્ટાથિે 

્ટુતા, જથેિી ્ટવારે એ બધી વસતુઓ એના સથિાને ્ટમય્ટર 

મળી રહે. દાત્ને પ્ ઝાટકીને એની બે ચીર કરીને બ્િ 

જવેું બનાવીને એને લોટામાં યોગય માત્ામાં પા્ી ભરીને એમાં 

પલાળી દેતા... અને બધું થિઈ જાય પછી હંુ યાદ આવતી 

એમને. મારામાં ્ટવારના ૪-૦૦ વાગયાની સમૃવતરૂપે એલામ્ષ 

મયૂકીને મને ઓવિકા નીચે મયૂકતા અને હંુય એમની હયૂંફમાં 

એના ધબકારાની જમે ટીક ટીક ટીક કરતી ્ટુઈ જતી! 

પ્, બ્ટ એક જ વાતનો રંજ રહી ગયો. ૩૦ જાનયુઆરી, 

િુક્રવાર, ૧૯૪૮; ્ટાંજના ૦૪-૫૫નો એ મારો ્ટમય...

બાપુ ્ટરદાર ્ટાથિે અગતયની મ્ટલતમાં ્ડયૂબેલા... મારો 

જીવ જાય... કાર્, ૫-૦૦ વાગયે તો મારે એમને લઈ જવાના 

પ્ાથિ્ષનામાં ને પહેલી વાર મારો જીવ ઊંચો થિઈ ગયો... પહેલી 

જ વાર બાપુ મારી ્ટામેય નથિી જોતા... ઓલી આભા પ્ 

ઊંચીનીચી થિાય અને મને બાપુ ્ટામે ધરીને ઇિારાથિી કહે, 

‘બાપુ, પ્ાથિ્ષનામાં મો્ુડ ંથિાય છ.ે’ અને બાપુ થિયા ઊભા, મને 

ભયૂલીને. આભાએ જા્ે મારી મનની વાત કરી. ‘બાપુ, આ 

ઘર્ડયાળ આજ ે રર્ટાઈ હિે. એની અવગ્ના કરી, એમ 

લાગતું હિે. તમે આજ ેએની ્ટામે પ્ ન જોયું! 

અને મારો એ ્ટમય ૦૫-૧૫નો, જા્ે હંુ જ તયાં અટકી 

ગઈ! 
Everyone’s Gandhi- પુસતકમાંથિી 
૫૭મું પ્કર્, ‘ઘર્ડયાળ, વજદંગીને વનયંવત્ત કરનારંુ યંત્’ 
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One of the significant differences among 
learners is their learning styles. Each person 
has unique intelligence, and each thrives in a 
specific learning environment, while struggle 
in others. Still, if asked, many people will tell 
you that someone is intelligent when they 
are good at maths, or science, or when they 
are articulate or speak several languages.

 According to Howard Gardner, there 
are eight different types of intelligence, 
and people can have varying levels of each 
intelligence, and they can change over time. 
Teachers can use multiple intelligences in 
the classroom to benefit their students by 
customizing lessons, classroom layouts, and 
assignments for these multiple intelligences. 

As a teacher, Gardner’s MI theory makes 
perfect sense to me. We come across students 
who cannot write a coherent paragraph but 
can solve any puzzle you put in front of them. 
Then there are also the restless ones who are 
repeatedly tapping their pencil rhythmically 
as they study because ‘it helps them think’, 
or the so-called daydreamers, who conjure 

up fantastic explanations of a concept.  
Howard Gardner’s Theory of Multiple 

Intelligence:
Howard Gardner of Harvard University 

first came up with the theory of multiple 
intelligences in 1983. Gardner argues that 
there are eight types of intelligence, far 
more than the standard I.Q. test can account 
for. He challenges any educational system 
that assumes that learners can learn the 
same materials in the same way and that a 
uniform, universal measure suffices to test 
student learning. He advocates that schools 
and teachers should teach in a way that 
supports all types of intelligences, not just 
the traditional ones such as linguistic and 
logical intelligences.

The Eight Intelligences:
1.  Linguistic Intelligence (“word smart”)
2. Logical-Mathematical Intelligence  

(“number/reasoning smart”)
3. Visual-Spatial Intelligence (“picture smart”)
4. Bodily-Kinesthetic Intelligence (“body 

smart”)

Catering to the Multiple Intelligences of 
learners in online teaching mode

Dr. Swarnabharati
Asst. Professor, IITE
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5.  Musical Intelligence (“music smart”)
6.  Interpersonal Intelligence (“people 

smart”)
7.  Intrapersonal Intelligence (“self smart”)
8.  Naturalist Intelligence (“nature smart”)

Educational Benefits of Applying Multiple 
Intelligences Theory

This theory’s benefits are many, and 
they can be applied across all ages and in 
all subjects. Students who are given ways 
to learn and perform at their best are more 
likely to enjoy the teaching-learning process 
and are more likely to succeed academically. 
Making the learners aware of the types 
of intelligence helps in their self-learning 
process too.  

Being aware of the type of intelligence/s 
most or all of the learners in the classroom 
or group are high on, helps the teacher use 
techniques that enable the learners to learn 
faster and effectively. It also enables the 
teacher to use multiple techniques to teach 
a particular topic. 

Multiple Intelligence & online teaching-
learning process:

With the COVID-19 pandemic, traditional 
classroom teaching has come to a halt. 
Teachers and students are alike compelled 
to use online platforms and tools to continue 
the teaching-learning process. Online 
platforms provide a plethora of tools and 
material that comes in handy to cater to the 
invisible students’ multiple intelligences in 
online teaching. 

As a literature teacher, teaching learners 
both at undergraduate and postgraduate 
levels, the main task is to make the learners 
understand a literary text’s aesthetics. 
Classroom teaching enables the learner to 
understand what the teacher is trying to say 
through non-verbal cues, many examples, 
elaborate explanation and role play, to 
imagine and understand the text, but the 
same is difficult and challenging especially 
in online teaching. After all, that is how we 

teachers learnt from our teachers! However, 
with lack or indecipherable non-verbal 
communication on online platforms and 
paucity of time available in online teaching, 
this becomes a bit difficult!

Well, this was only an assumption! 
Necessity is the mother of invention. 

It is essential to address and take into 
account the mental, cognitive, psychomotor, 
affective domains, linguistics, and much 
more while teaching literature, especially to 
make the learner feel and understand the 
aesthetics of the text. 

This generation is quite tech-savvy; the 
onus lies on the teacher to look for the 
right tools to serve the purpose. So, while 
teaching a simple play like Mahesh Dattani’s 
Tara, which the playwright himself urges to 
watch rather than read, primarily because 
of the sheer attention that the playwright 
gives to stage direction in the play. The 
music accompanying the play composed 
by German composer Johannes Brahms 
is nothing more but appeal to a musically 
intelligent audience.

Another example is George Bernard Shaw’s 
famous play Pygmalion. Unavoidably what 
better a choice than allowing the students 
to listen to the Cockney accent. Moreover, 
why not use Sir Michael Caine’s Cockney 
accent to make students understand the 
differences between Cockney English and 
Standard English. In mocking such an accent 
and the ragamuffin girl Eliza Dolittle’s initial 
behavioural scheme, why skip adding fuel to 
the fire of bodily-kinesthetic learners. 

Teaching in the Way the Child Learns
To conclude, teaching using the multiple 

intelligence theory is essentially teaching in 
the way the child learns. As a teacher, it is 
important to use multiple intelligences in the 
classroom, but first you must understand the 
multiple intelligence theory and know which 
intelligences your students have to be able 
to teach them in the best way possible.

 (Reference:  
https://www.uopeople.edu/blog/what-is-the-
multiple-intelligences-theory/

(Reference: Multiple Intelligences in the Classroom for Teaching and Learning (uopeople.edu) ) 
https://www.uopeople.edu/blog/what
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તા. 12 જાન્યુઆરીના રોજ સવામી તવવે્ાનંદ જ્ંતત અને રાષ્ટ્રી્ ્યુવા હદવસની ઉજવણીના ભાગરૂપે આઈઆઈટીઈની 
ડૉ. હ્રીટ જોરી લાઇબ્રેરીમાં સવામી તવવે્ાનંદ તવરે ઉપલબધ પયુસત્ોનયું તનદશ્ષન ્રવામાં આવ્યું હતયું.

આઈઆઈટીઈ સં ય્ુલમાં વર્ષ 2021નો પ્ારંભ 1 જાન્યુઆરી, 2021ના રોજ ‘તફટ ઇસનડ્ા - હહટ ઇસનડ્ા’ના સંદેશ સાથે 
સવતણ્ષમ ગયુજરાત સપોરસ્ષ ્યુતનવતસ્ષટીના માન. ય્ુલપતતશ્રી ડૉ. અજયુ ્ષનતસંહ રાણાની તવશેર ઉપસસથતતમાં સટાફના તમામ સભ્ો 

વચચે તવતવધ મેદાની સપધા્ષઓ સાથે ્રવામાં આવ્ો.

આઈઆઈટીઈના સેનટર ઓફ એકસટનેશન દ્ારા ધરોધર ફાઉનડશેન સાથે 
મળીને માન. ય્ુલપતતશ્રી ડૉ. હર્ષદ પટલે, લેખ્-વકતા શ્રી જ્ વસાવડા, અને 

દેશ-તવદેશમાં વસેલા ધમ્ષજ ગામના વતનીઓ સાથે તા. 12 જાન્યુઆરીના રોજ 
ધમ્ષજ ડ ેની ઉજવણી ્રવામાં આવી.

આઈઆઈટીઈ ખાતે તા. 7 જાન્યુઆરીના રોજ વચ્યુ્ષઅલ માધ્મથી ્ોજા્ેલી 
નેશનલ સીઆરઈ પ્ોગ્રામ ઓન સેસનસટાઇઝેશન એનડ ્ેપેતસટી તબસલડગં 
્ા્્ષક્રમના ઉદઘાટન સત્માં માન. ય્ુલપતતશ્રી ડૉ. હર્ષદ પટલેે સંબોધન ્્યુું હતયું.



29
Sutirth - January

આઈઆઈટીઈ ખાતે ભારતના 72મા પ્જાસતિા્ હદનની ઉજવણી અમદાવાદ મેહડ્લ એસોતસએશનના પૂવ્ષ પ્મયુખ  
ડૉ. મોના દેસાઈની તવશેર ઉપસસથતતમાં ્રવામાં આવી હતી


