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સંપાદકીય
Enjoy the little things in life, for one day you may look back and realise that they
were the big things.
આ વાક્યો આપણને ઘણું બધું સમજાવી જાય છે. એક શિક્ષક તરીકે આપણને આ શીખવાની જરૂર છે
તેમજ વિદ્યાર્થીઓને પણ શીખવાની જરૂર છે કે ઘણી વખત અમુક નાની વસ્તુઓ જ જીવનમાં મહત્વપૂર્ણ
હોય છે પરંતુ આપણે તેના પર ધ્યાન નથી આપતા. આપણે જીવનની મોટી મુશ્કેલીઓ તરફ એટલું ધ્યાન
આપીએ છીએ કે તે સમયે નાનાં-નાનાં ખુશીનાં પળ માણવાનું ચુકી જઈએ છીએ. અને પછી પસ્તાવો કરીએ
છીએ.શિક્ષકે વિદ્યાર્થીને એ પણ શીખવવું જરૂરી છે કે તેના ભણતરની સાથે સાથે જયારે આ આવા નાનાં
ખુશીના પળો માણતો જાય છે અને પછી પાછળ ફરી જુ એ છે ત્યારે જાણ થાય છે કે એ પળો મોટી અને
ખાસ બની જાય છે કેમ કે એક રીતે તે એને ભણતરમાં મદદરૂપ જ બનશે. એટલે હં મેશા આવા નાના પળો
માણતા રહો.

વાર્તા રે વાર્તા....
સમ્રાટ નેપોલિયનના શબ્દકોશમાં ‘અશકય’ શબ્દ નહેાતા !
કોઈ પણ સાહસ કરવું એ તેને એક જીવન-ઉપક્રમ હતો. તે
માનતા કે, માણસમાં જો હિંમત હોય તો કોઈ પણ કામ તેના
માટે અશકય નથી.માણસની સફળતાનું રહસ્ય તેની હિંમત
જ છે. આ વાતને તેણે પોતાના જીવનમાં ચરિતાર્થ કરી હતી.
અને તેથી નેપોલિયન ‘હિંમત’નો પર્યાય બન્યો હતો. એકવાર
કોઈ એક પ્રદેશ પર આક્રમણ કરવાનો તેણે નિશ્ચય કર્યો.
પોતાના સેનાપતિઓને સૈનિકો અને શસ્ત્રો સજ્જ કરવાનું`
તેણે ફરમાન કર્યું.
પોતાના ફરમાનનો પૂરો અમલ થયેા છે કે નહિ તે જાણવા
તેણે પોતાના મુખ્ય સેનાપતિને બોલાવ્યો અને પૂછ્યું:
‘સેનાપતિ ! સેનાને પૂરતાં શસ્ત્રોથી સજ્જ કરી છે ને?’
‘હા, પણ …’
સેનાપતિ વાક્ય પૂરું કરી શક્યો નહીં
નેપોલિયને તેને કહ્યું: ‘વાક્ય પૂરુ’ કરો.
સેનાપતિ બોલ્યો : ‘બધાં શસ્ત્રો લીધાં છે, છતાં એ પ્રદેશ
જીતી શકાશે નહિ એવું મને આપણા બધા સૈનિકોને મનમાં
લાગી રહ્યું છે.’

નેપાલિયન થોડીવાર શાંત રહ્યો.
બાદ, તે બોલ્યો: ‘સેનાપતિ ! તમે કહે છે કે આપણા
સૈનિકોએ તમામ શસ્ત્રો લઈ લીધાં છે, પરંતુ મને લાગે છે કે
તેઓ એક શસ્ત્ર લેવાનું ભૂલી ગયા છે.’
સેનાપતિએ આશ્ચર્યથી કહ્યું : ‘અરે, અમે સંભારી
સંભારીને બધાં શસ્ત્રો લઈ લીધાં છે અને છતાં આપ
કહો છો કે અમે કોઈ એક શસ્ત્ર લેવાનું ભૂલી ગયા છીએ
!’
હા, જુ ઓ ! તમારામાં અને તમારા સૈનિકોમાં હિંમત નથી.
હિંમત જ એક મોટામાં મોટું શસ્ત્ર છે, કે જેનાથી યુદ્ધ
જીતી શકાય છે ! હિંમત વિનાનાં તમામ શસ્ત્રો નકામાં છે.
યાદ રાખો કે, સંગ્રામ જીતવામાં હિંમત જેવું કોઈ મોટું
શસ્ત્ર નથી. હિંમત હોય તો કોઈ પણ યુદ્ધ જીતવું સરળ
બને છે અને હિંમત ન હોય તો ગમે તેટલાં શસ્ત્રો હોવા
છતાં યુદ્ધ જીતી શકાતું નથી.’
હિંમત એ યુદ્ધ જીતવા માટેનું કેવું અમોઘ શસ્ત્ર છે તેની
સેનાપતિને સાચી સમજ પડી.

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

સમગ્ર અધ્યયન સામગ્રીની ઝલક નીચે દર્શાવી છે:

ઓક્ટોબર માસમાં નીચે મુજબ વિષયવસ્તુ એન જે
ડેસ્ક પર અપલોડ કરવામાં આવ્યું છે.

Other માધ્યમમાં સંસ્કૃત વિષયનાપાયાના Video
અંગ્રેજીમાં ભાષાંતર સાથે ઉપલબ્ધ 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.

“Always walk through life as if you have something new to learn and you will.”
-Vernon Howard

મનને ગમતાં સમાચાર
પ્રોડીજી એજ્યુકેશન દ્વારા 2nd Annual National Tournament નું આયોજન કરવામાં આવે છે.
આ પ્રતિસ્પર્ધા બાળકોને વિવિધ શાળાઓનાં વિદ્યાર્થીઓ સાથે સ્પર્ધા કરવાની તક પૂરી પાડશે
ઉપરાંત શિક્ષકોને પણ અસાઈમેન્ટ બનાવવા માટે પ્રોત્સાહિત કરશે.

વાંચવું ગમશે…
1."Wings of Fire"
- Dr. Abdul Kalam and Arun Tiwari.
2."Fear Not Be Strong"
-Swami Tathagatananda

એક ચપટી પ્રેરણા
Life is 10 percent of
what happens to me and
90 percent how i respond to it.

