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 વાતા� રે વાતા�.... 

સંપાદક�ય

ન�ંુ વષ� શ� થતાં જ આપણે સૌ ‘Resolution’ બનાવીએ છ�એ. કોઈને કોઈ સંક�પ લઈએ છ�એ.
બાળકોનાં પણ અ�ુક સપનાં હોય છે જેને �ૂરા કરવાનાં તેઓ સંક�પ લે છે, પર� �ુ �ંુ સપનાંઓ જોવા
અને સંક�પ લેવો એટ�ંુ પયા��ત છે ? જયારે બાળક સપ�ંુ જોવે છે. �યારે તેને ફ�ત ઉડવા માટ�ંુે
આકાશ મળે છે. પર� �ુ એ આકાશમાં �ારે ઉડ� શકશે ? 

જયારે તેની પાસે પાંખ હશે. એ પાંખ �શ�ક �ુર� પાડ ેછે. તેને સા�ંુ માગ�દશ�ન આપીને અને જયારે
બાળક તે લ�ય �ૂ��  કરવા માટ ેમહેનત શ� કર� દે છે. જેને કહેવાય છે કે ‘Getting ready is the
key to the success.’ જો આકાશમાં �વહર�ંુ હોય તો પાંખોને સતત હલાવતાં રહે�ંુ પડ ેએટલે
બાળકે �નર�તર મહેનત અને �યાસ કરતાં રહે�ંુ પડ.ે

એક સમયે બંગાળમાં ભારે દકુાળ પડયો. લેાકોની યાતનાઓનો
કોઈ �ુમાર ર�ો ન�હ.આ સમયે �વામી �વવેકાનંદ દ�ુકાળ��ત
લોકોની મદદે ગયા અને તેઓ તથા તેમના �શ�યો આવા લોકો
માટ ેઅનાજ અને વ�ો એક��ત કરવા લા�યા.આ�ંુ રાહતકાય�
કરતા કરતા તેઓ ઢાકા પહ��યા.

�યાં એક વેદા�તી પં�ડત �વામી� સાથે શા�ાથ� કરવા આ�યા.
�વામી�એ પં�ડતનો સારો એવો આદર કય�, �ેમથી પેાતાની
બાજુમાં બેસાડયા અને દદ�  ભયા� �વરે કહેવા માંડયા : દકુાળમાં
ઘણા લોકો મરણ પામી ર�ા છે એ સાંભળ�ને માર� આંખો
આં�ુથી ઉભરાઈ �ય છે. �ંુ ��ુની જ આવી ઈ�છા હશે ? 
આ દદ�  ભયા� શ�દો સાંભળ�ને પણ પં�ડત મૌન જ ર�ા. એમના
�ુખ પર દયાનો સહેજ પણ ભાવ ઊપ�યો ન�હ. આ જોઈ
�વામી� �ત�ધ બની ગયા. પં�ડત ક�ંુ બોલવાને બદલે
હસવા�ુ શ� ક�ુ� !

એમને આમ હસતા જોઈ ને �વામી�એ એમને �ૂ�ંુ’: ‘તમને
માર� વાત થી હસ�ંુ કેમ આવે છે ? માર� વાતમાં હસવા જે�ંુ છે
પણ �ંુ?’ પેલા પં�ડતે વ�ુ હા�ય કર�ને �વામી�ને ક�ુ :
‘�વામી�! મે તો એમ મા��ંુ હ�ંુ કે આપ વીતરાગી, સં�યાસી
છે! સાંસા�રક દઃુખ �ુખથી આપ પર છો. પણ આપ આ
નાશવંત શર�ર પર આ ર�તે આં�ુ સારો છો એ જોઈને મને
નવાઈ લાગે છે ! 

આ�મા જે શર�રમાંથી ચા�યો ગયો છે એ માટ� સમાન
�ૃત શર�રનો શોક શા માટ ે ? પં�ડતની આવી તક� �ુ�
દલીલ સાંભળ� �વામી� એક �ણ અવાક્ બની
ગયા. પણ બી� �ણે આવેશમાં આવી, હાથમાં એક
દ�ડ લઈ પં�ડતના માથા પર ધર�ને એ બોલવા લા�યા :
‘આજે તમાર� પર��ા થશે. આ દ� ડ તમારા આ�માને
ન�હ વાગે, પણ તમારા નાશવંત શર�રને જ વાગશે.
તમે જો સાચા પં�ડત હોવ તો જરાય હલશો ન�હ.
�યાં છો �યાં જ શાં�તથી બેસી રહેજો !' પેાતાના પર
દ� ડ તોળાતો જોઈને જ પં�ડત �યાંથી ઊભા થયા અને
�ૂડ�ઓ વાળ� ઘર તરફ નાસવા લા�યા ! ઘેર પહ�ચીને
જ એમણે �નરા�તનો એક દમ લીધો. દ� ડના ભયથી
તેઓ પોતા�ંુ સા�� યે શા��ાન �ણે �ૂલી ગયા!
એમને સમ��ંુ કે વેદા�તીઓ જેને નાશવંત શર�ર માને
છે એ�ંુ પણ ઘ� �ૂ�ય છે.



વાંચ�ંુ ગમશે… એક ચપટ� �ેરણા 

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

 મનને ગમતાં સમાચાર

હ�રયાણાની રા�ય સરકાર �ારા ધોરણ ૫ અને ૮ માં પણ બોડ�ની
પર��ાઓ ફર�યાત કરવામાં આવી. આ પગ�ંુ અપે��ત �શ�ણ
પ�રણામો�ંુ �ૂ�યાંકન કરવા અને �વ�ાથ�ઓની �ગ�ત �નય�મતપણે
તપાસવા માટ ેલેવામાં આ��ંુ છે.

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. 

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

�ડસે�બર માસમાં આપેલ  �વષયવ��ુ એન જે
ડ�ેક પર અપલોડ કરવામાં આ��ંુ 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.

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

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


