
સ�ાટ નેપો�લયનના શ�દકોશમાં ‘અશકય’ શ�દ નહેાતા ! 
કોઈ પણ સાહસ કર�ંુ એ તેને એક �વન-ઉપ�મ હતો. તે
માનતા કે, માણસમાં જો �હ�મત હોય તો કોઈ પણ કામ તેના
માટ ેઅશકય નથી.માણસની સફળતા�ંુ રહ�ય તેની �હ�મત
જ છે. આ વાતને તેણે પોતાના �વનમાં ચ�રતાથ� કર� હતી.
અને તેથી નેપો�લયન ‘�હ�મત’નો પયા�ય બ�યો હતો. એકવાર
કોઈ એક �દેશ પર આ�મણ કરવાનો તેણે �ન�ય કય�.
પોતાના સેનાપ�તઓને સૈ�નકો અને શ�ો સ�જ કરવા�ંુ`
તેણે ફરમાન ક�ુ�.

પોતાના ફરમાનનો �ૂરો અમલ થયેા છે કે ન�હ તે �ણવા
તેણે પોતાના �ુ�ય સેનાપ�તને બોલા�યો અને �ૂ�ંુ:
‘સેનાપ�ત ! સેનાને �ૂરતાં શ�ોથી સ�જ કર� છે ને?’

‘હા, પણ …’

સેનાપ�ત વા� �ૂ��  કર� શ�ો નહ� 

નેપો�લયને તેને ક�ંુ: ‘વા� �ૂ�’ કરો. 

સેનાપ�ત બો�યો : ‘બધાં શ�ો લીધાં છે, છતાં એ �દેશ
�તી શકાશે ન�હ એ�ંુ મને આપણા બધા સૈ�નકોને મનમાં
લાગી ર�ંુ છે.’ 

નેપા�લયન થોડ�વાર શાંત ર�ો.
બાદ, તે બો�યો: ‘સેનાપ�ત ! તમે કહે છે કે આપણા
સૈ�નકોએ તમામ શ�ો લઈ લીધાં છે, પર� �ુ મને લાગે છે કે
તેઓ એક શ� લેવા�ંુ �ૂલી ગયા છે.’

સેનાપ�તએ આ�ય�થી ક�ંુ : ‘અરે, અમે સંભાર� 
 સંભાર�ને બધાં શ�ો  લઈ લીધાં છે અને છતાં આપ
કહો છો કે અમે કોઈ એક શ� લેવા�ંુ �ૂલી ગયા છ�એ
!’

હા, જુઓ ! તમારામાં અને તમારા સૈ�નકોમાં �હ�મત નથી. 
�હ�મત જ એક મોટામાં મોટુ�  શ� છે, કે જેનાથી �ુ�
�તી શકાય છે ! �હ�મત �વનાનાં તમામ શ�ો  નકામાં છે.
યાદ રાખો કે, સં�ામ  �તવામાં �હ�મત જે�ંુ કોઈ મોટુ�
શ� નથી. �હ�મત હોય તો કોઈ પણ �ુ� �ત�ંુ  સરળ
બને  છે અને �હ�મત ન હોય તો  ગમે તેટલાં શ�ો હોવા
છતાં �ુ� �તી શકા�ંુ નથી.’

�હ�મત એ �ુ� �તવા માટ�ંુે કે�ંુ અમોઘ શ� છે તેની
સેનાપ�તને સાચી સમજ પડ�.

 વાતા� રે વાતા�.... 
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સંપાદક�ય

Enjoy the little things in life, for one day you may look back and realise that they
were the big things.

આ વા�ો આપણન ેઘ�ં બ�ું સમ�વી �ય છે. એક �શ�ક તર�કે આપણને આ શીખવાની જ�ર છે
તેમજ �વ�ાથ�ઓને પણ શીખવાની જ�ર છે કે ઘણી વખત અ�ુક નાની વ��ુઓ જ �વનમા ંમહ�વ�ૂણ�
હોય છે પર��ુ આપણે તેના પર �યાન નથી આપતા. આપણે �વનની મોટ� �ુ�કેલીઓ તરફ એટ�ુ ં�યાન
આપીએ છ�એ કે તે સમયે નાનાં-નાનાં �ુશીના ંપળ માણવા�ું �ુક� જઈએ છ�એ. અને પછ� પ�તાવો કર�એ
છ�એ.�શ�કે �વ�ાથ�ને એ પણ શીખવ�ું જ�ર� છે કે તેના ભણતરની સાથ ેસાથે જયારે આ આવા નાનાં
�ુશીના પળો માણતો �ય છે અને પછ� પાછળ ફર� જુએ છે �યારે �ણ થાય છે કે એ પળો મોટ� અને
ખાસ બની �ય છે કેમ કે એક ર�ત ેત ેએને ભણતરમાં મદદ�પ જ બનશ.ે એટલ ેહ�મેશા આવા નાના પળો
માણતા રહો.



એન જે ડે�ક પર ઈ-ક�ટે�ટ

 
મનન ેગમતાં સમાચાર

 

વાંચ�ું ગમશે…

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

�ોડ�� એ��ુકેશન  �ારા 2nd Annual National Tournament �ું આયોજન કરવામા ંઆવે છે. 
       આ  ��ત�પધા� બાળકોન ે�વ�વધ શાળાઓનાં �વ�ાથ�ઓ સાથ ે�પધા� કરવાની તક �ૂર� પાડશે 
       ઉપરા�ત �શ�કોને પણ અસાઈમે�ટ બનાવવા માટ ે�ો�સા�હત કરશે.

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.

ઓ�ટોબર માસમાં નીચે �ુજબ �વષયવ��ુ એન જે
ડ�ેક પર અપલોડ કરવામાં આ��ંુ છે. 

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. 

Other મા�યમમાં સં�કૃત �વષયનાપાયાના Video
અં�ે�માં ભાષાંતર સાથે ઉપલ�ધ છે. 

એક ચપટ� �ેરણા 

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

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


