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વાતા� રે વાતા�....

સંપાદક�ય
“Team Work“ - એટલે બધા સાથે મળ�ને કોઈ કાય� કરે અને કોઈપણ Teamwork �યારે જ સફળ થાય છે જયારે તેમાં
Communication અને Collaboration હોય. �શ�ક અને �વ�ાથ� પણ એક Team જ છે. જેઓએ સાથે મળ�ને કામ
કરવા�ંુ છે. �શ�ક અને �વ�ાથ� વ�ચે Communication હો�ંુ �ુબ જ�ર� છે જો �શ�ક પોતા�ંુ કમ� કયા� કરે અને
�વ�ાથ�ને ક�ઈ �ુ�કેલી હોય છતાં એ ક�ઈ ન બોલે અને ફ�ત સાંભ�ા કરે, તો આ �શ�ક�ંુ �ાજ�ંુ ફ�ત એક તરફ ઢળ� જશે.
તેમાં સં�ુલન રહેશે નહ�. ‘Learning’ એ હ� મેશા ‘Two Way Process’ છે. �શ�ણ એ ફ�ત �શ�ક શીખવે તેટ�ંુ જ
નહ� પણ તે એક સંવા�દ ���યા હોવી જોઈએ.

અમે�રકા ડનકક�  શહેરના �યાયાલયમાં રેમ�ડ નામના એક
�યાયપરાયણ �યાયાધીશ થઇ ગયા. એકવાર તેઓ
ગાડ�માં બેસીને �ાંક જઈ ર�ા હતા. તેમને �ુબ ઝડપથી
તેમના ગ�ત�ય �થાને જવા�ંુ હ�ંુ. એવામાં એક વળાંક
પર તેમની ગાડ� પહ�ચી. પણ �યાં ગાડ�ઓની મોટ� ભીડ
�મી હતી. ગાડ�વાને ગાડ� એના �મ �ુજબ હા�કવાને
બદલે, બધી ગાડ�ઓને આંતર�ને આગળ લઇ દોડાવવા
માંડ�. તેને ખબર હતી કે મા�લકે અ�ુક જ�યાએ �ૂબ
ઉતાવળે પહ�ચવા�ંુ છે ! ગાડ�વાને પોતે કાયદાનો ભંગ
કર�ને ગાડ�ઓ આંતર�ને ગાડ�ને આગળ લીધી હતી તે
વાત તેણે રેમ�ડને કહ� ન�હ.

પણ વળતી વેળા તેણે આ વાત કહ�. આ વાત
સાંભળ� �યાયાધીશને થ�ંુ કે, આ તો
વાહન�યવહારના �નયમનો ભંગ થયો કહેવાય અને તે
�ુના બદલ મારે દ� ડ �ૂકવવો જ ર�ો. તેઓ
પોલીસથાણે ગયા અને જે ક�ઈ બ��ંુ હ�ંુ તે
જણાવીને ક�ંુ : ‘આવા �ુના બદલ કોટ�માં હુ�
�ુનેગારનો પાંચ ડૉલર દ� ડ ક��  છુ� . આજે એવો �ુનો
મારા �ાઈવરે, જે મારો જ માણસ કહેવાય તેણે કય�
છે, તેથી મારે પણ પાંચ ડૉલર આપવા ર�ા ! ‘
‘ પણ સાહેબ, પોલીસ આપને �ુનેગાર ઠેરવતી નથી,
પછ� આપ શા માટ ેદ� ડ ભરવા તૈયાર થાઓ છો?
 
�યાયાધીશે ક�ંુ : ‘ તમારે કહે�ંુ સા�ંુ હશે. પણ હુ�
મા�ંુ છુ�  કે ભલે બહારના પોલીસે મને ન પક�ો, પણ
મારા અંદરના પોલીસે, મારા અંતરા�માએ તો મને
પક�ો જ છે ! ભલે પોલીસે અમને �ુનો કરતા ન
જોયા હોય, પણ અંદરનો પોલીસ તો બ�ંુ જોઈ જ
ર�ો હતો !’

આટ�ંુ કહ�ને �યાયાધીશ રેમ�ડ ે પાંચ ડૉલરનો દ� ડ
�ુક�યો અને મન પરના ભારે બો�ને દૂર કય�.



 મનને ગમતાં સમાચાર

AICTE �ારા હાલમાં જ જણાવવામાં આ��ંુ કે
architecture માં �વેશ મેળવવા માટ ે12th standard
માં Physics, Chemistry અને Maths ફર�યાત
રહેશે નહ�, જેના લીધે જે �વ�ાથ�ઓ ગયા વષ� આ
�વષયો ભણી શ�ા નથી તેમની માટ ેએડ�મશન સરળ
થઇ ગ�ંુ છે પર� �ુ architecture જેવા subject માટે
�વ�ાથ�ઓને PCM �વષયો�ંુ basic knowledge હો�ંુ
જ�ર� છે.

વાંચ�ું ગમશ…ે એક ચપટ� �ેરણા 

The price of 
greatness is
responsibility.

સમ� અ�યયન સામ�ીની  ઝલક નીચે દશા�વી છે:

આ �વડ�યો બનાવવા�ંુ કાય� અ�વરતપણે ચાલ�ંુ જ
રહે છે, જેથી �શ�કો અને �વ�ાથ�ઓને મદદ�પ થઈ
શકાય અનેક �વ�ાથ�ઓ પોતાની ઝડપે, પોતાના
સમયે શીખતાં રહે.

એન જે ડે�ક પર ઈ-ક�ટે�ટ

અ�યયન માટ�ંુે �દશાદશ�ન અને યો�ય વાતાવરણ�ંુ
�નમા�ણ જ�ર� �ૂચનો �ારા �વ�ાથ�ઓને �તે
શીખતાં કર�ંુ એ એક ઉ�ેશ છે. 

���ુઆર� માસમાં આપેલ �વષયવ��ુ એન જે ડ�ેક
પર અપલોડ કરવામાં આ��ંુ છે. 

1.Deep Work 
- Cal Newport


