
વાતા� રે વાતા�....

સંપાદક�ય
આ મ�હનાની શ�આત થતાં જ આપણે સૌ �ુશ થઇ જઈએ છ�એ, કેમ કે આ મ�હનો તેના ર�ગો�સવ માટ ે��સ� છે.
પર� �ુ એકબી� પર ર�ગ લગાવવા �સવાય આ ર�ગોની એક બી� ભાષા પણ છે. �ંુ તમે ર�ગોની આ વાત �ણો છો ? 
તો આવો કહુ�  તમને ર�ગોની એક વાત છે ફ�ત એક સફેદ ર�ગ પણ ર�ગો છે તેમાં સાત ! જેમ સફેદ ર�ગ પોતાની અંદર
સાત ર�ગોનો સમાવેશ કરે છે તે જ ર�તે આપણા સૌમાં પણ દરેક ર�ગ છુપાયેલો છે. આ ર�ગ તમને �વંય સાથે જોડાણ
કરાવે છે. �વનને સં�ૂણ� ર�તે �ણવા અને માણવા માટ ેપોતાની અંદરનો દરેક ર�ગ છલકાવવો �ુબ જ�ર� છે

વીજળ�ના શોધક થોમસ આ�વા
એ�ડસને વીજળ�ના �વ�વધ ઉપયોગો
અંગે ઘણી શોધો કર� હતી. આજે
આપણે વીજળ�થી કેટલા બધા લાભો
લઇ શક�એ છ�એ ! એ સવ�
�ુ�વધાઓનો યશ વીજળ�ના શોધક
એ�ડસનને ફાળે જ �ય છે 

તેણે વીજળ�ની શોધ કાય� બાદ
વીજળ�ના બ�બની શોધ અંગે �યોગો
શ� કયા�. �યોગોમાં તે એવો તો
ત�લીન બનેલો રહેતો કે તેને ખાવા-
પીવા�ંુ પણ કેટલીકવાર ભાન રહે�ંુ
નહો�ંુ. તેના આ �યોગોમાં તેનો એક
મદદનીશ પણ જોડાયો હતો. બંને-
જણ સતત �યોગો જ કરતા રહેતા !
પાંચ-પચાસ નહ�, પણ �ુરા બે હ�ર
�યોગો એ બંનેએ કયા�, છતાં બ�બની
શોધમાં તેઓ �ન��ળ જ ર�ા.
એ�ડસન તેમ છતાં જરાયે �નરાશ થયો
નહ�. 

પણ તેના મદદનીશ�ંુ ધૈય� ઓગળ� ગ�ંુ
! તેણે એક �દવસ એ�ડસનને ક�ંુ :
‘આપણે બે હ�ર �યોગો કયા�, છતાં
આપણને કોઈ સફળતા મળ� નહ� !

 હવે, માર� ધીરજનો અંત આ�યો છે. હુ�
વ�ુ �યોગો કરવા ઇરછતો નથી.’એ�ડસને
મદદનીશને ક�ંુ : ‘તારા ધૈય�નો ભલે અંત
આ�યો, મારા ધૈય�નો અંત આ�યો નથી ! �ંુ
ભલે વ�ુ �યોગો કરવા�ંુ છોડ� દે, પણ હુ�
તો વ�ુ ને વ�ુ �યોગો કરવા�ંુ ચા�ુ જ
રાખીશ. મારા �યોગો બ�બની શોધ ન થાય
�યાં �ુધી સતત ચા�ુ જ રહેશે !”

પછ� એ�ડસને એકલા રહ�ને �યોગશાળામાં
વ�ુ �યોગો કરવા માં�ા. લગભગ �ણ
હ�ર �યોગો બાદ બ�બની શોધ કરવામાં
તેને સફળતા મળ�. આ સફળતા જોઈને
તેમના ઘરે કોઈ એક ��ત� અખબારનો
ખબરપ�ી આ�યો.

તેણે ��ો�ર� દર�યાન �વ�ાની
એ�ડસનને એક �� �ૂ�ો કે, ‘ધારો
કે, તમને આ �ણ હ�ર �યોગો
બાદ પણ સફળતા �ા�ત ન થઇ હોત
તો તમે �ંુ કરત ?

એ�ડસનને �ુબ ધૈય��ૂવ�ક તે
ખબરપ�ીને તેના ��નો જવાબ
આપતાં ક�ંુ : ‘જો �ણ હ�ર
�યોગો બાદ પણ હુ�  �ન��ળ ર�ો
હોત તો પણ અહ� ઘરમાં બેસી
રહેવાને બદલે હુ�  �યોગશાળામાં જ
હોત અને આમ તમાર� સાથે
વાતચીત કરવાની મને ��રસદ હોત
ન�હ.’
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એન જે ડે�ક પર ઈ-ક�ટે�ટ

મનન ેગમતા ંસમાચાર

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. 

ફે�ુઆર� માસમાં નીચે �ુજબ �વષયવ��ુ એન જે ડ�ેક
પર અપલોડ કરવામાં આ��ંુ છે. 
અં�ે� મા�યમમાં ગ�ણત �વષયના �વડ�યો બનાવવાની
શ�આત. 

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.

“Nobody can go back and start a new
beginning, but anyone can start today and
make a new ending.”

�ુજરાતમાં નવા શૈ��ણક સ� ૨૦૨૨-૨૩ થી ધોરણ ૬ થી ૧૨ માં �ીમદ
ભગવ� ગીતાનો શાળાના અ�યાસ�મમાં સમાવેશ કરવામાં આવશે. જેનો �ુ�ય
હે�ુ એ પર�પરાઓ સાથે ગૌરવ અને જોડાણની ભાવના કેળવવાનો છે.
તેમજ �વ�ાથ�ઓને ભગવ� ગીતાનાં Theoretical lessons કરતા practical
lessons �ંુ �ાન આપ�ંુ મહ�વ�ૂણ� છે.    

વાંચ�ું ગમશ…ે

1.Outliers
-Malcolm Gladwell
2.Designing Your Life 
- Bill Burnett 

એક ચપટ� �ેરણા 


