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ഇന്തയ്യുെട രാര്ഷ്ടപതിയും �മുഖ വിദയ്ാഭയ്ാസ വിചക്ഷ
േഡാ. സേരവ്വ്ംപ്പള്ളി രാധാകൃഷ്ണന്റ് ജന്മദിനമാണ് അധയ്ാ
ആചരിക്കുന. അധയ്ാപകെന്റ കടമകെള കുറിച്ച് അവെരയും സമൂഹെ
ഓര്മ്മകെപ്പടുത്തുന്ന സുദിനം കൂടിയാണ് അധയ. അധയ്ാപകൻ
തലമുറകെള വാര്െത�ടുക്കുന്ന വയ്ക. വികസനത്തിെന്റ ഭൂമിക 
ന� തലമുറകെള വാര്െത്തതടുക്കുന്ന ��ിയയാ , ൈനസര്ഗ്�കമായ 
സാമൂഹയ് വികാസത്തിന് േനതൃതവ്ം െകാടുക്കുന്ന . മനുഷയ്െന
മനുഷയ്നാക്കി മാറ്റുക എന്ന വിദയ്ാഭയ്ാസത്തിെന്റ ദാര്ശ്
സാര്ത്ഥാകമാക്കുന്നതിൽ സു�ധാനമായ ഘടകമാണ് അ. അത് 
െകാണ്ട് തെന്ന സമൂഹം അധയ്ാപകരിൽ വളെരയധികം �തീക�ക്കു.
ഇക്കാരണങ്ങള�ണ്ട് തെന്ന അധയ്ാപകരുെട ചുമത
ഉത്തരവാദിതവ്വും ഏെറ വര്ദ്ധി്ക്. അധയ്ാപകൻ ഏറ്റവും ന� ഒ
വിദയ്ാര്ത�കൂടിയാകണം. അതിനാൽ പഠനമാണ് അധയ്ാപകെന്റ മുഖയ്.
കാലത്തിനനുസരിച്ച് എ�ാം മാറുേമ്പാൾ മാറ്റെ�മായി 
ഉള്െക്കാനള്ള
, സവ്ാംശീകരിക്കുവാനുള്ള പഠനവും പരമ�ധാ.
ശാസ്�-സാേങ്കത-ൈവജ്ഞാനിക േമഖലകളിൽ അനു നിമിഷം ഉണ്ടാ
മാറ്റങ്ങെള കെണ്ടത്താനും വ�കള്ക്ക്ത പകര്�നല്കാ നും
അധയ്ാപകര്ക� കഴിയുേമ്പാൾ മാ�മാണ് അധയ്ാപനം ആസവ്ാദയ്കര
മാറുന്ന. േകരളത്തിലാെണങ്കിൽ െപാതുവിദയ്ാഭയ്ാസ 
യജ്ഞത്തിലൂെട െപാതുവിദയ്ാഭയ്ാസെത്ത ശക്തിെപ്പട
ആധുനിക വല്ക്കപരിക്കുകയു. ഇതിെന്റ സേന്ദശ വാഹകർ കൂടിയ
അധയ്ാപകർ മാറണ. ഈ സേന്ദശം സമൂഹത്തിൽ എ�ാ തലങ്ങളിലും
െപാതുവിദയ്ാഭയ്ാസെത്ത ശാക്തീകരിേക്കണ്ടത് വര്ത്ത
ആവശയ്മാണ. അതുെകാണ്ട് അധയ്ാപകദിനത്തിൽ ഓേരാ അധയ്ാപക
മനസ്സിൽ പുതിയ ആശയങ്ങൾ ഉല്പാദിപ്പി.
ശിശു േക�ീകൃത വിദയ്ാഭയ്ാസത്തിൽ അധയ്ാപ� വളെര വലിയ 
പങ്കാണ് ഉള. പാഠപുസ്തകത്തിെല അറിവുകൾ മാ�ം വിദയ്ാര്ത്ഥിഉ
പകര്ന്� െകാടുക്കുന്നവരാവരുത് അധയ. ഇന്ന് ലഭയ്മായിരിക
അറിവിെന്റ അനന്തമായ േ�ാതസ്സുകെള വിദ�കള്ക്ക്◌് ഉപകാരെപ്പ
രീതിയിൽ വിനിേയാഗിക്കാൻ അധയ്ാപകന് കഴി. ഏെത�ാം വിഭവ 
േ�ാതസ്സുകളിൽ നിന്ന് കുട്ടിയുെട മനസ്സിേലയ്ക്ക് അറിവ് 
സാധയ്തയുേണ,
അവിെടയ്െക്ക�ാം കുട്ടിയുെട മനസ്സിെന 
െകാടുക്കാൻ കഴിയുന്ന വയ്ക്തിയാണ് . അതുവഴി കുട്ടിയുെ
സര്ഗ്ഗകപരമായ കഴിവുകളുെട സവ്ത� വികാസത്തിന് വഴിെയാ.

ശാസ്�ാവേബാധവും വിജ്ഞാനവുമുള്ള ഒരു സമൂഹെത്ത സൃ
എന്നത് സര്ക്കാംരിെന്റ ഉത്തരവാദിതവ്മായി ഭര
അനുശാസിക്കു. മാനവികത , സഹാനുഭൂതി, പരിസ്ഥിതി േബാ , സമതവ്
േബാധം തുടങ്ങിയ മൂലയ്ങ്ങൾ വിദയ്ാഭയ്ാസത്തിലൂെട � ലഭയ്മാക്.
ശാസ്� ചിന്തയും യുക്തി േബാധവും കുട്ടികളിൽ �ടുേക്കണ്
അനിവാരയ്മാണ.
അറിവിെന്റ സംേവദനേത്താെടാപ്പം മാനവികതയുെട വിക
സമനവ്യിക്കെപ്പടുേമ്പാൾ മാ�മാണ് വിദയ്ാഭയ്ാസം പൂര്.
അതുെകാണ്ട് അക്കാദമിക് വ�േയാെടാപ്പം അക്കാദമിേകതര േമഖലയ
വളര്ച്ചടയും വിദയ്ാഭയ്ാസ ലക്ഷയ്മായി. അക്കാദമിേകത
േമഖലകളിൽ കുട്ടിയുെട സര്ഗ്ഗമപരമായ കഴിവുകളുെട വികാസത്ത
ലക്ഷയ്മിടുന്നത് കുട്ടിയുെട മനസിെന്റ ശുദ്ധീക. അതിലൂെട 
മാ�േമ വിദയ്ാഭയ്ാസത്തിെന്റ � നിരവ്വ്ിചനമായ മനുഷയ്
മനുഷയ്നാക്കി മാറ്റുക എന്നത് അര്െത്ഥ പൂര്ണ്ണ മാകാൻ. ഈ
നിരവ്വ്ാചനത്തിെന്റ പൂര്ണ്ണഥതയിേലയ്ക്ക് തലമുറെയ വാര
എന്നതാണ് അധയ്ാപകനിൽ നിന്ന് സമൂഹം �തീക്. ആ �തീക്
നിറേവറ്റെപ്പടുേമ്പാൾ മാ�െമ അധയ്ാപക ദിനങ്ങൾ �േയാ
ദാര്ശറനികമായും വിജയിക്കുകയു. ഈ നിരവ്വ്ഷചന സങ്കല്പ്പാത്ത
േകരളത്തിെന്റ വിദയ്ാഭയ്ാസെത്�ക എന്നതാണ് െപാതുവിദയ്ാഭയ
സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിലൂെട സ�ർ ഉേദ്ദശിക്ക. പുതിയ തലമുറകളുെട 
വിദയ്ാഭയ്ാസ സവ്പ്നങ്ങെള സാക്ഷാത്കരിക്കാനും വിജ്ഞ
വിഹായസ്സിേലയ്ക്ക് അവെര ൈകപിടിച്ചു നടത്തു മഹത്തായ 
യജ്ഞം േകവലം ഒരു ഔേദയ്ാഗിക പരിപാട. ജനങ്ങളുെട മനസ്സു
ന
പങ്കാളിത്തേത്താെടയുള്ള ജനകീയ മ. അതിെന്റ മുന്നിൽ ന
നയിേക്കണ്ടവരാണ് അധയ. േകരളത്തിെന്റ അധയ്ാപക സമൂഹം ഒ
ഈ ഉത്തരവാദിതവ്ം ഏെറ്റടുക്കുെമന്ന് .
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