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સંપાદકીય
નવું વર્ષ શરૂ થતાં જ આપણે સૌ ‘Resolution’ બનાવીએ છીએ. કોઈને કોઈ સંકલ્પ લઈએ છીએ.
બાળકોનાં પણ અમુક સપનાં હોય છે જેને પૂરા કરવાનાં તેઓ સંકલ્પ લે છે, પરંતુ શું સપનાંઓ જોવા
અને સંકલ્પ લેવો એટલું પર્યાપ્ત છે ? જયારે બાળક સપનું જોવે છે. ત્યારે તેને ફક્ત ઉડવા માટેનું
આકાશ મળે છે. પરંતુ એ આકાશમાં ક્યારે ઉડી શકશે ?
જયારે તેની પાસે પાંખ હશે. એ પાંખ શિક્ષક પુરી પાડે છે. તેને સાચું માર્ગદર્શન આપીને અને જયારે
બાળક તે લક્ષ્ય પૂરું કરવા માટે મહેનત શરૂ કરી દે છે. જેને કહેવાય છે કે ‘Getting ready is the
key to the success.’ જો આકાશમાં વિહરવું હોય તો પાંખોને સતત હલાવતાં રહેવું પડે એટલે
બાળકે નિરંતર મહેનત અને પ્રયાસ કરતાં રહેવું પડે.

વાર્તા રે વાર્તા....
એક સમયે બંગાળમાં ભારે દુકાળ પડયો. લેાકોની યાતનાઓનો
કોઈ સુમાર રહ્યો નહિ.આ સમયે સ્વામી વિવેકાનંદ દુષ્કાળગ્રસ્ત
લોકોની મદદે ગયા અને તેઓ તથા તેમના શિષ્યો આવા લોકો
માટે અનાજ અને વસ્ત્રો એકત્રિત કરવા લાગ્યા.આવું રાહતકાર્ય
કરતા કરતા તેઓ ઢાકા પહોંચ્યા.
ત્યાં એક વેદાંતી પંડિત સ્વામીજી સાથે શાસ્ત્રાર્થ કરવા આવ્યા.
સ્વામીજીએ પંડિતનો સારો એવો આદર કર્યો, પ્રેમથી પેાતાની
બાજુ માં બેસાડયા અને દર્દ ભર્યા સ્વરે કહેવા માંડયા : દુકાળમાં
ઘણા લોકો મરણ પામી રહ્યા છે એ સાંભળીને મારી આંખો
આંસુથી ઉભરાઈ જાય છે. શું પ્રભુની જ આવી ઈચ્છા હશે ?
આ દર્દ ભર્યા શબ્દો સાંભળીને પણ પંડિત મૌન જ રહ્યા. એમના
મુખ પર દયાનો સહેજ પણ ભાવ ઊપસ્યો નહિ. આ જોઈ
સ્વામીજી સ્તબ્ધ બની ગયા. પંડિત કશું બોલવાને બદલે
હસવાનુ શરૂ કર્યું !
એમને આમ હસતા જોઈ ને સ્વામીજીએ એમને પૂછ્યું’: ‘તમને
મારી વાત થી હસવું કેમ આવે છે ? મારી વાતમાં હસવા જેવું છે
પણ શું?’ પેલા પંડિતે વધુ હાસ્ય કરીને સ્વામીજીને કહ્યુ :
‘સ્વામીજી! મે તો એમ માન્યું હતું કે આપ વીતરાગી, સંન્યાસી
છે! સાંસારિક દુઃખ સુખથી આપ પર છો. પણ આપ આ
નાશવંત શરીર પર આ રીતે આંસુ સારો છો એ જોઈને મને
નવાઈ લાગે છે !

આત્મા જે શરીરમાંથી ચાલ્યો ગયો છે એ માટી સમાન
મૃત શરીરનો શોક શા માટે ? પંડિતની આવી તર્ક શુદ્ધ
દલીલ સાંભળી સ્વામીજી એક ક્ષણ અવાક્ બની
ગયા. પણ બીજી ક્ષણે આવેશમાં આવી, હાથમાં એક
દં ડ લઈ પંડિતના માથા પર ધરીને એ બોલવા લાગ્યા :
‘આજે તમારી પરીક્ષા થશે. આ દં ડ તમારા આત્માને
નહિ વાગે, પણ તમારા નાશવંત શરીરને જ વાગશે.
તમે જો સાચા પંડિત હોવ તો જરાય હલશો નહિ.
જ્યાં છો ત્યાં જ શાંતિથી બેસી રહેજો !' પેાતાના પર
દં ડ તોળાતો જોઈને જ પંડિત ત્યાંથી ઊભા થયા અને
મૂડીઓ વાળી ઘર તરફ નાસવા લાગ્યા ! ઘેર પહોંચીને
જ એમણે નિરાંતનો એક દમ લીધો. દં ડના ભયથી
તેઓ પોતાનું સારું યે શાસ્ત્રજ્ઞાન જાણે ભૂલી ગયા!
એમને સમજાયું કે વેદાંતીઓ જેને નાશવંત શરીર માને
છે એનું પણ ઘણુ મૂલ્ય છે.

એન જે ડેસ્ક પર ઈ-કન્ટેન્ટ
અધ્યયન માટેનું દિશાદર્શન અને યોગ્ય વાતાવરણનું
નિર્માણ જરૂરી સૂચનો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને જાતે શીખતાં
કરવું એ એક ઉદ્દેશ છે.

ડિસેમ્બર માસમાં આપેલ વિષયવસ્તુ એન જે
ડેસ્ક પર અપલોડ કરવામાં આવ્યું છે.

સમગ્ર અધ્યયન સામગ્રીની ઝલક નીચે દર્શાવી છે:

આ વિડીયો બનાવવાનું કાર્ય અવિરતપણે ચાલતું જ રહે છે,
જેથી શિક્ષકો અને વિદ્યાર્થીઓને મદદરૂપ થઈ શકાય અનેક
વિદ્યાર્થીઓ પોતાની ઝડપે, પોતાના સમયે શીખતાં રહે.

“The real key to learning something quickly is to take a deliberate, intelligent
approach to your learning.”– Lindsay Kolowich

મનને ગમતાં સમાચાર

હરિયાણાની રાજ્ય સરકાર દ્વારા ધોરણ ૫ અને ૮ માં પણ બોર્ડની
પરીક્ષાઓ ફરજીયાત કરવામાં આવી. આ પગલું અપેક્ષિત શિક્ષણ
પરિણામોનું મૂલ્યાંકન કરવા અને વિદ્યાર્થીઓની પ્રગતિ નિયમિતપણે
તપાસવા માટે લેવામાં આવ્યું છે.

વાંચવું ગમશે…

1.Think Like a Monk - Jay Shetty
2. How to Ikigai - Tim Tamashiro

એક ચપટી પ્રેરણા
"The best and most beautiful
things in the world cannot be
seen or even touched. they
must be felt with the heart."
-Helen Keller

